
UCHWAŁA Nr  319/2020 

ZARZĄDU POWAITU TORUŃSKIEGO 

z dnia 21 października 2020 r. 

 

w sprawie uzupełnienia zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Toruńskim  

od  dnia 1 października 2020 r. 

 

 Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                           

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 109 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106  z późn. zm.1) z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Finansów, 

Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 

zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług                       

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

         § 1.1.W wyniku zmiany przepisów w zakresie raportowania rozliczeń podatku VAT, od dnia 

1 października 2020 roku wszyscy podatnicy mający status podatnika czynnego są zobligowani do 

składania nowego JPK_VAT. 

2. Zobowiązuje się osoby odpowiedzialne do rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Toruńskiego do przekazywania do Starostwa Powiatowego w Toruniu 

rejestrów cząstkowych zawierających wprowadzone dokumenty oznaczone kolejnymi numerami 

pól według nowej struktury JPK_VAT7 w terminie do 12-go dnia każdego miesiąca za miesiąc 

poprzedni. 

3. W przypadku wykrycia błędów w przesłanej ewidencji VAT osoba odpowiedzialna za rozliczenie 

podatku od towarów i usług w jednostce organizacyjnej Powiatu Toruńskiego przesyła do 

pracownika Starostwa Powiatowego w Toruniu  poprawioną ewidencję w ciągu 5 dni. 

4. Nowa struktura JPK_VAT7 obliguje do przekazywania danych dotyczących: 

1) grup towarów i usług (GTU); 

2) typów dokumentów; 

3) dodatkowych danych ewidencyjnych. 

W związku z tym, jednostki będą miały obowiązek wskazywania oznaczeń identyfikujących          

niektóre towary lub usługi, oznaczenia niektórych szczególnych rodzajów transakcji i oznaczenia 

niektórych  dowodów sprzedaży i zakupów. 

 

      § 2. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych do: 

1) aktualizacji oprogramowania służącego do raportowania rozliczeń podatku VAT; jeżeli z przyczyn 

technicznych nie będzie to możliwe, formą dopuszczalną jest złożenie oświadczenia o braku 

sprzedaży i możliwości rozliczenia podatku, 

2) przeprowadzenia weryfikacji merytorycznej poszczególnych transakcji w celu identyfikacji 

danych, które będą podlegać raportowaniu; 

3) wprowadzenia stosownych zapisów w zakresach czynności i odpowiedzialności osób 

zajmujących się raportowaniem transakcji dla celów JPK_VAT7. 

 

        § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 

2020 roku. 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

Marek Olszewski 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone zostały w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, poz. 1520                         

i poz. 1751 oraz z 2020 r. poz. 568, poz. 1065, poz. 1106 i poz. 1747. 


