
ZARZĄDZENIE NR 234/2016 
WÓJTA GMINY MIELEC

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zasad przekazywania przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy 
Mielec danych z zakresu VAT w formie jednolitego pliku kontrolnego

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. 
poz.446 ze zm.) oraz art. 82 § lb w związku z art. 183
i art.193a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U.
z 20l5 r. poz. 613 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

W celu zapewnienia poprawności i spójności danych z zakresu VAT przekazywanych przez jednostki 
budżetowe i zakład budżetowy Gminy Mielec wchodzące w skład centralizacji rozliczeń VAT zwane dalej 
„jednostkami”, ustala się zasady obowiązujące w tym zakresie:

1) zobowiązuje się jednostki do obowiązkowego comiesięcznego przekazywania Gminie Mielec informacji 
o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art.109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (JPK_VAT), w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, 
o której mowa w art.193 a §2 ordynacji podatkowej
w terminie do 12 dnia następującego po każdym kolejnym miesiącu rozliczeniowym wskazując miesiąc, 
którego ta informacja dotyczy;

2) dane wyeksportowane przez jednostki w strukturze JPK_VAT muszą być zgodne z danymi przekazanymi 
do sporządzenia skonsolidowanej deklaracji VAT oraz odpowiadać obowiązującej strukturze logicznej;

3) pliki ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) w postaci elektronicznej przekazywane
są do Urzędu Gminy Mielec za pomocą środków komunikacji elektronicznej z uwzględnieniem potrzeby 
zapewnienia bezpieczeństwa i wiarygodności danych zawartych w księgach;

4) przed przekazaniem comiesięcznych plików z danymi wyeksportowanymi w strukturze JPK _VAT, 
jednostki zobligowane są do zweryfikowania ich poprawności poprzez aplikację do przekazywania plików 
JPK udostępnioną na stronie Ministerstwa Finansów;

5) każdorazowo na żądanie organu podatkowego w zakresie rozliczeń VAT, jednostki będą zobowiązane do 
przekazania do Urzędu Gminy Mielec za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na 
informatycznych nośnikach danych, całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w zakresie 
VAT, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a §2 ordynacji 
podatkowej, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

§ 2. 

Księgi rachunkowe prowadzone  przez  jednostki przy użyciu programów komputerowych winny umożliwiać 
wygenerowanie zarówno pliku JPK_VAT, jak również innych danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów 
księgowych  w strukturze logicznej wymaganych w żądaniu skierowanym przez organ podatkowy.

§ 3. 

Zasady określone w niniejszym zarządzeniu obejmują gminne jednostki wg wykazu stanowiącego Załącznik 
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 

Zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych i zakładu budżetowego do ścisłego przestrzegania 
postanowień niniejszego zarządzenia oraz uwzględnienia jego zapisów
w polityce rachunkowości jednostki.
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§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do generowanych oraz przekazywanych 
przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy Gminy Mielec danych
od 1 stycznia 2017 r.

 
 

Wójt

inż. Józef Piątek
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Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 234/2016

Wójta Gminy Mielec z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Mielec objętych centralizacją rozliczeń podatku od towarów 
i usług

Lp. Jednostka organizacyjna Adres siedziby jednostki
1. Urząd Gminy Mielec 39-300 Mielec ul. Głowackiego 5
2. Zespół Szkół w Chorzelowie 39-331 Chorzelów 316
3. Szkoła Podstawowa w Chrząstowie 39-331 Chorzelów Chrząstów 156
4. Szkoła Podstawowa w Książnicach 39-300 Mielec Książnice 91
5. Szkoła Podstawowa w Rydzowie 39-300 Mielec Rydzów 33
6. Zespół Szkół w Podleszanach 39-300 Mielec Podleszany 127
7. Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach 39-300 Mielec Rzędzianowice 186
8. Zespół Szkół w Trześni 39-331 Chorzelów Trześń 87
9. Zespół Szkół w Woli Mieleckiej 39-300 Mielec Wola Mielecka 406
10. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Mielcu
39-300 Mielec ul. Głowackiego 5

11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu 39-300 Mielec ul. Głowackiego 5
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