
ZARZĄDZENIE NR 266 /2020 
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 

z dnia 30 września 2020 roku

zmieniające Zarządzenie nr 277/2016 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 grudnia 
2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Miasto 
Maków Mazowiecki i jego jednostki budżetowe w części wskazanych paragrafów w/w 
Zarządzenia .

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz.713), w związku z 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 Flandlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz.280) 
zarządzam, co następuje:

§1
W §5 (pkt 1,4), §6 (pkt 4), §7( pkt lust.2, pkt 4 ust.2, pkt 5 ust. 1,2, pkt 6 ), §9 (pkt 1,2,3,4) 
oraz w § 13(pktl) Zarządzenia nr 277/2016 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 
z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów 
i usług przez Miasto Maków Mazowiecki i jego jednostki budżetowe wprowadza się zmiany 
w związku z przepisami nakładającymi na podatników VAT obowiązek składania nowego 
JPK_VAT, począwszy od dnia 1 października 2020 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów 
z 1 kwietnia 2020 r. ( Dz.U. poz.576) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 czerwca 
2020r. (Dz.U.poz. 1127), zatem w/w zmiany w Zarządzeniu Burmistrza po zmianie 
w paragrafach otrzymują brzmienie:

w paragrafie 5

1.Prowadzenie ewidencji (rejestrów) zakupów i sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT 
odbywa się zgodnie z przepisami art. 109 , a od 1 października 2020 r o zmodyfikowanym art. 
109 ust. 3 ( Dz.U. 2020 poz. 106 ) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług. . dalej - „ustawy o VAT", z uwzględnieniem informacji odpowiadających strukturze 
„JPK_V7M" zgodnie z aktualnymi wymogami Ministra Finansów w zakresie struktur 
logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których 
mowa w art. 193a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1325 ze zm.).

4. Cząstkowe JPK_V7M sporządza się na podstawie danych wynikających ze sporządzonych 
przez jednostkę rejestrów VAT. Kwoty ujmowane w części deklaracyjnej powinny obejmować 
wartości w groszach, tzn. nie należy stosować zaokrągleń kwot do pełnych złotych. Należy 
również składać JPK_V7M zerowe. JPK_V7M „cząstkowe" należy sporządzać zgodnie ze 
wzorem przewidzianym właściwymi przepisami prawa dla rejestru JPK V7M.

w paragrafie 6

4. Jednostki budżetowe i Wydziały Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim zobowiązane 
są do wystawiania faktur na zasadach i w terminach określonych przepisami ustawy o VAT 
oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Faktury muszą zawierać wszystkie niezbędne 



elementy, o których mowa w art. 106e ustawy o VAT, oraz zobowiązuje się wydziały Urzędu 
i scentralizowane jednostki do przypisywania w systemie kodu GTU na etapie wystawiania 
faktury ( katalog usług GTU do wyboru), jeśli dany towar lub usługa takimi kodami są objęte 
w danym miesiącu sprzedaży VAT. Pozwala to na prawidłowe wygenerowanie JPK _V7M 
a w przypadku jednostek scentralizowanych pozwoli to prawidłowo wygenerować cząstkowy 
plik JPK_V7M do wysyłki Organowi JST za dany okres rozliczeniowy sprzedaży VAT.

w paragrafie 7

1. W celu zapewnienia prawidłowości i terminowości rozliczenia przez Miasto Maków 
Mazowiecki podatku VAT zobowiązuję dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych do 
następujących czynności:

2) dostarczanie cząstkowych rejestrów JPK_V7M (oraz dodatkowo VAT-UE, VAT-ZD 
i VAT-27 w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 4-6) do Wydziału Budżetu i Finansów 
Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim w terminie do 12. dnia każdego miesiąca za 
miesiąc poprzedni. Jeżeli 12. dzień miesiąca przypada w dzień wolny od pracy, to w/w 
dokumenty należy przekazać w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. 
Dokumenty te muszą być podpisane przez dyrektora/kierownika i głównego księgowego 
jednostki. Dokumenty należy sporządzić w dwóch egzemplarzach i przekazać za 
pokwitowaniem do Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Makowie 
Mazowieckim. Powyższe dane muszą być w pełni zgodne z danymi wprowadzonymi 
w programie Księgowość budżetowa i Rejestr JPK_V7M;

4. W przypadku gdy po przesłaniu rejestrów JPK_V7M (jak też VAT-UE, YAT-ZD i VAT-27) 
zostaną stwierdzone nieprawidłowości w tych dokumentach lub zaistnieje inna okoliczność 
skutkująca koniecznością dokonania korekty pliku JPK_V7M za dany miesiąc, należy:

2) sporządzić niezbędne korekty w/w dokumentów oraz przekazać w ciągu 2 dni od wykrycia 
błędu poprawionego pliku JPK_V7M za dany miesiąc drogą poczty e-maill i wersji papierowej 
za pokwitowaniem do Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Makowie 
Mazowieckim wraz z uzasadnieniem przyczyn tych korekt. Dokumenty te muszą być podpisane 
przez dyrektora i głównego księgowego jednostki. Dane dotyczące korekt muszą być w pełni 
zgodne z danymi wprowadzonymi w programie Księgowość budżetowa i Rejestr VAT i plików 
JPK_V7M.

5. Pracownicy Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 
zajmujący się rozliczeniami w zakresie VAT prowadzą nadzór nad:

1) terminowością składania i przekazywania przez jednostki budżetowe dokumentacji w wersji 
papierowej i elektronicznej w programie Księgowość budżetowa i JPK_V7M;

2) zgodnością danych przekazywanych przez jednostki budżetowe w wersji papierowej 
z danymi wprowadzonymi w programie Księgowość budżetowa i JPK V7M .

6. Osoby odpowiedzialne za rozliczenia VAT w jednostkach zobowiązane są na żądanie 
pracowników Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim 
udzielać niezwłocznie informacji w zakresie rozliczenia VAT, w tym przekazywanych przez 
nie JPK_V7M.



w paragrafie 9

1. Agregacja danych zawartych w cząstkowych rejestrach sprzedaży i zakupu prowadzonych 
dla celów prawidłowego sporządzenia cząstkowych JPK_V7M, dostarczonych przez jednostki 
budżetowe oraz Urząd Miejski, następować będzie w zbiorczym rejestrze sprzedaży i zakupu 
w Wydziale Budżetu i Finansów.

2. Na ich podstawie Wydział przygotowuje „Zbiorczy JPK_V7M dla Miasta Maków 
Mazowiecki", którą przekazuje do Urzędu Skarbowego w ustawowym terminie.

3. Tworzenie zbiorczego JPK_V7M dla Miasta Maków Mazowiecki następować będzie 
w programie Księgowość budżetowa i Rejestr Vat.

4. Zapłaty podatku VAT na rachunek Urzędu Skarbowego dokonuje Wydział Budżetu 
i Finansów Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim na podstawie zbiorczego JPK V7M 
z rachunku bankowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 3 niniejszego zarządzenia 
w ustawowym terminie.

w paragrafie 13

1.Zobowiązuję dyrektorów i kierowników jednostek budżetowych oraz kierowników 
wydziałów Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim do ścisłego przestrzegania 
postanowień niniejszego zarządzenia

§2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, Dyrektorom/Kierownikom 
jednostek budżetowych Miasta, Kierownikom wydziałów i pracownikom na samodzielnych 
stanowiskach Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 października 2020 r.


