
Uchwała Nr 273.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. 

 

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 151.V.2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie 

zasad prowadzenia skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kępiński 

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz 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 

finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

280) w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r.  

w sprawie o nr C-276/14 uchwala się, co następuje:  

§ 1 

 

W uchwale Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 151.V.2017 z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zasad 

prowadzenia skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kępiński wprowadza się 

następujące zmiany: 

- załącznik nr 4 – „Cząstkowa deklaracja dla podatku od towaru i usług (VAT-cz.)” otrzymuje brzmienie zgodnie  

z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Kierownikom i Głównym Księgowym jednostek 

organizacyjnych oraz pracownikom jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w Kępnie mającym  

w zakresie swoich obowiązków służbowych obowiązek prowadzenia rozliczeń w zakresie VAT. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do rozliczeń z tytułu podatku VAT dokonywanych 

począwszy od miesiąca lipca 2018.  

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu     - Witold Jankowski  /-/ 

 

Członek Zarządu Powiatu                 - Grażyna Jany   

 

Członek Zarządu Powiatu                 - Michał Błażejewski /-/ 

 

Członek Zarządu Powiatu                 - Zenon Kasprzak /-/ 

 

Członek Zarządu Powiatu                 -            Krystyna Możdżanowska                    

  



Uzasadnienie  

do uchwały Nr 273.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 20 sierpnia 2018 r. 

 

 

Zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) 

obowiązujące od 1 lipca 2018 r. wprowadziły nowe wzory deklaracji VAT 7. W związku z powyższym podjęcie 

niniejszej uchwały jest zasadne.  

 

 

 

 

        STAROSTA KĘPIŃSKI 

                /-/ WITOLD JANKOWSKI 


