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Zasady ewidencji ksiqgowej w zakresie podatku VAT

Gmina realizuje dochody i wydatki bud2etowe za po5rednictwem rachunk6w bankowych
funkcjonujqcych na poziomie uzgdu, dlatego ewidencja ksiggowa i rozliczenia z tytutu VAT z
uzqdem skarbowym bgdq prowadzone 2 wykozystaniem kont ksiggi glownej uzgdu jako jednostki
bud2etowej.
W jednostkach budzetowych gminy ewidencja ksiqgowa powinna by6 prowadzona w
sposob umo2liwiajqcy odrqbne okre6lenie podatku naleZnego i naliczonego otaz ustalenie
zobowiEzania podatkowego za dany okres podatkowy

W przypadku, gdy jednostka organizacyjna Gminy Starcza dokonuje pomniejszenia podatku
naleznego o podatek naliczony wynikajqcy z wybranych faktur VAT lub z faktur dotyczqcych
inwestycji , to kserokopie tych faktur nale2y dostarczy6 wraz z ewidencjq i deklaracjq czqstkowq
VAT -7 .

W przypadku realizacji zadan inwestycyjnych z udzialem Srodkow unijnych naleZy dokona6
szczeg6lowej analizy finansowej w celu okre6lenia kwalifikowalnoSci wydatkow ieszcze przed
zlo2eniem wniosku o dofinansowanie. Analiza mo2e
zosta6 pzeprowadzona we wlasnym zakresie lub popzez wystqpienie o interpretacjq
podatkowq do wlaSciwej lzby Skarbowej.
Podatek VAT, jako koszt kwalifikowalny mo2e by6 refundowany z funduszy pomocowych w
sytuacji , kiedy jest faktycznie i ostatecznie poniesiony przez koticowego beneficjenta (Gming
Starcza), czyli realizujqc inwestycjg wsp6lfinansowanq z funduszy pomocowych, ponosi pelne
wydatki na towary i uslugi, a podatek VAT zostaje oplacony faktycznie i ostatecznie w cenie za te
towary i ustugi. Podatek VAT ( na gruncie prawa podatkowego VAT) nie jest w6wczas mozliwy do
odzyskania za pomocE jakichkolwiek prawnych 5rodk6w, a gmina realizuje inwestycjg
wsp6lfinansowanq z funduszy pomocowych. dla cel6w publicznych, tj. niepodlegajqcych VAT lub
zwolnionych od VAT.

Jezeli jednostka w danym miesiqcu dokonata transakcji objgtej procedurq tzw. ,,odwrotnego
obciq2enia" , to powinna dostarczyc do Uzgdu Gminy wrazz deklaracjq czqstkowq VAT-7 , rownie2
faktury ( ksero ) wystawione lub otzymane wraz z dowodem wewngtznym zwykazanym
podatkiem VAT."

W przypadku, gdy z deklaracji lub korekty deklaracji dla podatku od towar6w i uslug VAT-7 wynika6
bgdzie kwota do zwrotu, podatek zostanie przekazany jednostce organizacyjnej na wskazany
rachunek z rachunku Uzgdu Gminy Starcza lub po otzymaniu tych Srodkow
Skarbowego - nie p62niej ni2 po upiywie 60 dni.

z Urzqdu

Zgodnie z pzepisami ustawy o rachunkowo6ci, do koszt6w uzyskania przychodow nie zalicza sig
VAT podlegajqcego odliczeniu pzez jednostkq, natomiast podatek nalezny nie jest dla jednostki
pzychodem, dlatego koszty i pzychody bgdq ewidencjonowane w kwotach netto. Niemniejjednak,
je5li. podatek VAT nie podlega odliczeniu, to powigksza on koszt uslugi/towaru i powinien by6
ksiqgowany tam, gdzie ksiqgowana jest usluga/towar.

W danym miesiqcu mogE po uzgodnieniu podatku VAT wystgpowa6 dwie sytuacje:

1. Podatek nalezny jest wigkszy od podatku naliczonego i w zwiqzku z tym powstaje
zobowiqzanie w stosunku do Uzqdu Skarbowego z tytulu podatku VAT.

Taka sytuacja mo2e powsta6 w6wczas , gdy w jednostce na koniec danego okresu
rozliczeniowego wystgpujq nale2noSci pozostale do zaplaty ,co moze wynikac z tego, ze jednostka



posiada dlu2nikow lub termin zaplaty dla nabywcy przypada w nastgpnym miesiqcu, a moment
podatkowy jest w miesiqcu bie2qcym.
Zobowiqzanie wobec urzqdu skarbbwego z tytulu podatku nale2y uregulowa6 w6wczas ze Srodk6w
wlasnych budzetu gminy.

2. Podatek naliczony jest wiqkszy od podatku nale2nego i w zwiqzku ztym powstaje nale2no6c
od Uzgdu skarbowego z tytulu nadplaty podatku VAT

W pzypadku, gdy podatek naliczony jest wy2szy ni2 nalezny ijednostce przystuguje zwrot podatku
VAT z urzqdu skarbowego mogq wystgpowa6 dwie sytuacje.

2.1 zwrot podatku VAT pzez urzqd"skarbowy dokonany jest w tym samym roku bud2etowym, w
kt6rym poniesione zostaty wydatki zwiEzane z oplacaniem faktur, z ktorych podatek zostat
odliczony.
W6wczas zwrot ten powinien byc traktowany jako zmniejszenie wydatkow .

Z.Z.zwrot podatku VAT pzez uzqd skarbowy dokonany jest w nastqpnym roku bud2etowym i
w6wczas zwrot ten nale2y potraktowa6 jako dochod bud2etowy i nale2y go pzyjq6 na rachunek "
bie2qcy dochod6w gminy jako dochod zrealizowany w tym okresie odpowiednio wedlug klasyfikacji
bud2etowej w paragrafie 097 ,,Wplywy z r62nych dochod6w"

Do ewidencji ksiggowej podatku VAT stu2q konta:
-w jednostce bud2etowei:
- konto 130 - Rachunek biezqcy jednostki
- konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
- konto 221 - Nale2noSci z tytulu dochod6w budzetowych"
- konto 225 - Rozrachunki z budzetami
- konto 241 - Rozliczenie z podatku VAT z jednostkq budzetowq

- w organie
- konto 224 - Rozrachunki bud2etu
- konto 133 - rachunek budZetu
- konto 902 - Wydatki budZetu

Ro2nice groszowe wynikajqce z obowiqzku wypelnienia deklaracji VAT-7 w pelnych ztotych
podlegajq okresowem u wyksiggowaniu ;
- na konto 760 (Pozostale przychody operacyjne) lub
- na konto 761 (Pozostale koszty operacyjne ).
Wyksiqgowanie ro2nic groszowych powinno byc dokonywane przynajmniej na koniec ka2dego
kwartalu.

W celu wta6ciwego okreSlenia tych warto6ci w jednostkach powinna byc prowadzona ewidencja do
konta 225,,Rozr ach unki z bud2etam i" analityka :
225-01-1 - VAT naliczony w danym miesiqcu ,
225-01-2 - VAT nale2ny, jego rozliczenie,
225-01-3 - VAT naliczony do odliczenia w przysztym miesiqcu

Fakturv - zakup towaru/usluqi

Wn ,,4..1080" - kwota netto ( koszty wg podzialek klasyfikacji budZetowej) lub ,,080
Ma 201 - kwota netto + klasyfikacja budzetowa

Wn 225-01-1 - podatek VAT naliczony ( bez podzialek klasyfikacji bud2etowej)
Ma 201 - kwota podatku VAT + klasyfikacja ,,4530"

Zaplata faktury

Wn 201 - kwota netto
Ma 130 - kwota netto (wg podzialek klasyfikacji bud2etowej)

Wn 902 - kwota netto + klasyfikacja bud2etowa



Wn 224 - 0-001-01 podatek VAT naliczony (bez klasyfikacji bud2etowej)
Ma 133 - kwota brufto

Fakturv -spneda2

Wn 221 - 2 - kwota netto + klasyfikacja budzetowa
Ma 720 - 2 - kwota netto + klasyfikacja bud2etowa

Wn221-3 - podatek VAT nale2ny (bez klasyfikacji bud2etowej )
Ma 225-Q1-2 - podatek VAT nale2ny (bez klasyfikacji bud2etowej )

Zaplata faktury

Wn 130 - 2 - kwota netto + klasyfikacja bud2etowa
Ma 221- 2 - kwota netto + klasyfikacja budZetowa

Wn 130 -3- podatek VAT ( bez klasyfikacji budzetowej)
Ma 221-3 - VAT nale2y ( bez klasyfikacji budzetowej)

Wn 133 - 001- kwota brutto
Ma 901-1 - kwota netto + klasyfikacja bud2etowa
Ma 224-0-001-02 -VAT nale2ny ( bez klasyfikacji budzetowej)

Ksiggowanie na koniec miesiqca -zapis techniczny
1.VAT naf iczony Wn 241 lMa 225-01'1
2. VAT nale2ny Wn 225-01-2lMa241

Rozliczenie podatku nale2nego VAT ( do Urzqdu Skarbowego)

1. Wn 130-3 { bez klasyfikacji budietowej} Ma 241
2. Wn f 33 -001 I Ma224-A-041-2

oraz przeksiggowanie r52nic z tyttrtu zaokrqglefi
Wn 133 lMa224-0-010 lub224'

ZwrotVAT przez Urzqd SkarbowY

Rozliczenie podatku naliczonego VAT (z US)

3. Wn ?41 { bez klasyfikacji} Ma 130 iz klasyfikacjq budiet. $ 4530}
4. Wn 224-0-001-S1 1Ma f 33 - 001

Przeksiggowanie r62nic z tytulu zaokrqglef

1. Wn 133-001 / Ma 224-0-010 (lub 22411331

Na koniec roku bud2etowego nastqpi przeksiggowanie ro2nic z zaokrqgleri Podatku VAT;

- na dochody; Wn 240-0-010 /Ma 901-750-75023 - S 0970
orazjednoczeSnie Wn 130'2-....../Ma 221'2........

W n 221 -2-......17 60-2.......

- na pozostate koszty operacyjne: Wn 761-1- (750-75023-. S 4530 ) / Ma 130-1....
Wn 902-1. . . . . . /133-001


