ZARZĄDZENIENr 120.14.2019
Burmistrza Toszka
z dnia 28 lutego 2019 r.
W

sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku
od towarów i usług Gminy Toszek oraz jej jednostek budżetowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Dz.
U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 99 i art. 109 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
(t.j.
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174, z późn. zm.)
oraz art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od

towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację
projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub
od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki
samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 280), Rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy
zastosowaniu kas rejestrujących ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2519).

zarządza się, co następuje:
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W Zarządzeniu nr 120502016 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie
centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Toszek oraz jej
jednostek budżetowych dokonuje się następujących zmian:
1.

W załączniku nr

pn.: Procedura obiegu dokumentów oraz jednolitych zasad
prowadzenia ewidencji dla celów podatku od towarów i usług Gminy Toszek
dotychczasowy zapis w pkt 3:
„ Faktury sprzedażowe wystawiane przez Remondis Aqua Toszek sp. z o.o. (zarządcę
zasobem mieszkaniowym Gminy Toszek) otrzymują następującą numerację:
R/2017/numer faktury np. R/2017/0001”
otrzymuje brzmienie:
„Faktury sprzedażowe wystawiane przez Remondis Aqua Toszek sp. z o.o. (zarządcę
zasobem mieszkaniowym Gminy Toszek) otrzymują następującą numerację:
R/rok/numer faktury np. R/2019/0001”.
1

2. W załączniku nr 2 pn.: „Procedura rozliczania podatku od towarów i usług Gminy
Toszek” dokonuje się następujących zmian:
2.1.

pkt III. „Instrukcja rozliczania VAT dla pracowników jednostek budżetowych
zajmujących się działalnością oświatową (przedszkola, szkoły)” otrzymuje brzmienie:

” III. Instrukcja rozliczania VAT dla pracownikówjednostek
budżetowych
zajmujących się działalnością oświatową (przedszkola, szkoły)
1.

Sprzedaż posiłków

Opodatkowanie sprzedaży posiłków.
Jeżeli sprzedaży posiłków dokonują jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu
przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 2) np. przedszkola czy szkoły - na rzecz swoich
uczniów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i pracowników pedagogicznych tej
jednostki, taka transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż zgodnie z art. 15 ust. 6
ustawy o VAT Gmina działa jako organ władzy publicznej i wykonuje zadania własne
nałożone przepisami ustawy o samorządzie gminnym.

W pozostałych przypadkach tj. W sytuacji, W której WW. jednostki dokonują sprzedaży

posiłków na rzecz podmiotów innych niż wskazane powyżej, takie transakcje będą
opodatkowane obniżoną stawką VAT 8% (art. 41 ust. 16 ustawy o VAT, @ 3 ust. 1 pkt 1 W zw.
2 poz. 7 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków
stosowania stawek obniżonych — t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2350).
Należy przyjąć, iż wskazana powyżej obniżona stawka VAT w przypadku świadczenia
omawianych usług na rzecz personelu i podmiotów zewnętrznych nie obej muje sprzedaży:
napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej l,2%, napojów alkoholowych
będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, W których zawartość alkoholu
przekracza 0,5%, napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy
lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu W przygotowywanym napoju,
napojów bezalkoholowych gazowanych, Wód mineralnych, innych towarów W stanie
nieprzetworzonym opodatkowanych przy zastosowaniu podstawowej stawki VAT (23%).
Podstawą opodatkowania W przypadku sprzedaży posiłków jest wszystko co nabywca
zobowiązany jest zapłacić sprzedawcy (z wyłączeniem kwoty podatku). Podstawa
opodatkowania jest kwotą netto — nie zawiera kwoty VAT.
Obowiązek podatkowy przy sprzedaży posiłków na rzecz innych podmiotów powstaje

z chwilą wykonania tych usług. Jeżeli płatność z tytułu wykonania tych usług została ustalona
W następujących po sobie okresach (np. miesięczne lub kwartalne okresy rozliczeniowe)
obowiązek podatkowy powstaje wraz z upływem każdego z tych okresów (tj. w ostatnim dniu
danego okresu, np. ostatni dzień miesiąca, kwartału).
Jeżeli przed dniem wykonania usług nabywca dokona zapłaty częściowej (np. zaliczka,
zadatek, przedpłata, rata) lub zapłaty całości kwoty należnej z tytułu sprzedaży, obowiązek
podatkowy powstanie W dniu otrzymania zapłaty w odniesieniu do wpłaconej kwoty. Taka

sytuacja może występować W przypadku opłacania tzw. karnetów na posiłki W placówkach
oświatowych.
Obowiązek wystawienia faktury — wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż posiłków nie
jest konieczne, o ile nabywcą takiej usługi jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności
gospodarczej i nie zażąda on wystawienia faktury W terminie 3 miesięcy od końca miesiąca,
W którym wydano towar bądż otrzymano całość lub część zapłaty.
Obowiązek ewidencj owania na kasie fiskalnej - sprzedaż posiłków na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej powoduje konieczność dokumentowania przy
użyciu kasy fiskalnej.
Jednakże W przypadku uiszczania opłat za WW. usługi za pomocą przelewu na rachunek
bankowy lub pocztą zastosowanie znależć może zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania
na kasie przedstawione W części VII niniejszej Procedury (Ogólne zwolnienie z obowiązku
ewidencjowania sprzedaży usług na kasie fiskalnej).
Przykład — szkoła podstawowa prowadzi stołówkę, która dokonała sprzedaży obiadu za kwotę
10,8 zł oraz wody mineralnej za kwotę 2 zł W dniu 27 kwietnia, na rzecz osoby fizycznej
niebędącej pracownikiem szkoły.
Sposób rozliczenia transakcji:
Obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży obiadu i wody mineralnej należy rozpoznać
w kwietniu (27 kwietnia — data dokonania sprzedaży) W kwocie 12,8 zł brutto, z czego 10,8 zł
jako sprzedaż opodatkowaną stawką VAT 8% oraz 2 zł jako sprzedaż opodatkowaną
podstawową stawką VAT 23%. Podstawą opodatkowania W odniesieniu do sprzedaży obiadu
będzie kwota 10 zł, a VAT od dokonanej sprzedaży wyniesie 0,8 zł. Podstawą opodatkowania
w odniesieniu do sprzedaży wody mineralnej będzie kwota 1,63 zł, a VAT od dokonanej
sprzedaży wyniesie 0,37 zł.

2. Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji.

Opodatkowanie wydawania duplikatów świadectw i legitymacji. Usługi wydawania
duplikatów świadectw i legitymacji nie podlegają ustawie o VAT, gdyż Gmina działa nie jako
podatnik, ale jako organ władzy publicznej i wykonuje zadania własne nałożone przepisami
ustawy o samorządzie gminnym.
3.

Opłaty za zajęcia w jednostkach oświatowych (przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych) ponad ustalony bezpłatny limit godzin.

Opodatkowanie usług organizacji zajęć w jednostkach oświatowych (przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych) ponad ustalony bezpłatny limit godzin. Jeżeli usługi organizacji
zajęć w jednostkach oświatowych ponad ustalony bezpłatny limit godzin świadczone są przez
jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty
(art. 2), taka transakcja pozostaje poza ustawą o VAT”.
2.2.

pkt VIII. „Ogólne zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie
fiskalnej (otrzymywanie odpłatności za pośrednictwem poczty, banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej)” otrzymuje brzmienie:

„VIII. Ogólne zwolnienie

z obowiązku ewidencjowania sprzedaży na kasie fiskalnej

(otrzymywanie odpłatności za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej)

Należy wskazać, iż poza zwolnieniami z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej
opisanymi powyżej przy poszczególnych transakcjach, jednostki organizacyjne mogą
korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjowania na kasie fiskalnej świadczenia usług na
rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku, jeżeli
jednostka otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo—kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy
podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie
wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła (zwolnienie zgodnie z @ 2 pkt 1 w zw. z częścią
II załącznika poz. 37 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia
ewidencji).
W związku z powyższym możliwe jest ukształtowanie rozliczeń z osobami fizycznymi
poprzez przyjmowanie wszelkich kwot wynagrodzenia za świadczenie usług wyłącznie za
pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Przy
spełnieniu powyższego założenia oraz prowadzeniu szczegółowej ewidencji otrzymywanych
wpłat, jednostka nie będzie musiała korzystać z kasy fiskalnej. Należy jednak zaznaczyć,
iż wskazane zwolnienie z obowiązku ewidencjowania obejmuje wyłącznie świadczenie usług,
a w konsekwencji nie dotyczy dostawy towarów.”
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Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i kierownikom jednostek
budżetowych Gminy Toszek.
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Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązujacą od

1

stycznia 2019 r.

