
  ZARZĄDZENIE NR 146/FK/16 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług 

przez gminę miasto Chełmża 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2016 r. poz. 446 i 1579) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 126/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 listopada 2016 r. w 

sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez gminę miasto Chełmża, 

zmienionym zarządzeniem Nr 130/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 grudnia 2016 r. 

zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług 

przez gminę miasto Chełmża: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Zobowiązuje się wszystkich dyrektorów/kierowników jednostek do 

udokumentowanego przeglądu dochodów budżetowych osiąganych przez jednostkę i 

odprowadzanych do budżetu gminy miasta Chełmży, a także zawartych umów pod kątem 

opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT, oraz podziału ich na trzy kategorie: 

1) objętych zwolnieniami od VAT;  

2) objętych stawkami VAT (23%, 8% i 5%);  

3) niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. 

2. Zobowiązuje się wszystkich dyrektorów/kierowników jednostek do comiesięcznego 

sporządzania wraz cząstkową deklaracją VAT-7 oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 4 do 

niniejszego zarządzenia.”. 

2) wprowadza się załącznik Nr 4, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz dyrektorom/kierownikom 

jednostek organizacyjnych gminy miasta Chełmży. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 



 

Załącznik  

do zarządzenia Nr 146/FK/16 

Burmistrza Miasta Chełmży 

z dnia 30 grudnia 2016 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko dyrektora/kierownika jednostki) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

(adres jednostki) 

 

Ja, niżej podpisany(a) pouczony(a) o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, 

oświadczam, że sprzedaż w …………………………………………………………………………... 

w miesiącu ……………………………………. za rok ……………… wynosiła: 

1) stawka zwolniona: ………………………………………………………………………………... 

2) stawka opodatkowana 5%: netto ………………………………, VAT ………………………….. 

3) stawka opodatkowana 8%: netto ………………………………, VAT ………………………….. 

4) stawka opodatkowana 23%: netto …………………………….., VAT ………………………….. 

5) inna sprzedaż ……………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

 (data i podpis dyrektora/kierownika jednostki) 

 



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 146/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 grudnia 2016 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i 

usług przez gminę miasto Chełmża 

 

         W zarządzeniu Nr 126/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 listopada 2016 r. w 

sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez gminę miasto Chełmża, 

zmienionym zarządzeniem Nr 130/FK/16 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 grudnia 2016 r. 

zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług 

przez gminę miasto Chełmża wprowadza się załącznik Nr 4 stanowiący oświadczenie o sprzedaży 

w każdym miesiącu w podziale na: sprzedaż zwolnioną, opodatkowaną 5%, 8% i 23% oraz inną 

sprzedaż. 

 

         

   

 

         


