
ZARZL\DZENIE Nr ~:::f18 NIII18 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia ~ {M./~~ 2018 r. 

w sprawie wspolnego rozliczania podatku od towarow i uslug 
w miejskich jednostkach organizacyjnych i komorkach organizacyjnych 

Urz~du Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w zwiqzku z art. 92 ust. 1 
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie powiatowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130), art. 3-19 i art. 22-24 ustawy z dnia 
5 wrzesnia 2016 r. 0 szczeg6lnych zasadach rozliczen podatku od towar6w i uslug oraz 
dokonywania zwrotu srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjy projekt6w 
finansowanych z udzialem srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej lub 
od panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu przezjednostki 
samorzqdu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 i 1948), art. 82 § 1 b i art. 193a § 1 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 
935, 1428, 1537, 2169 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106) oraz § 2 i 3 rozporzqdzenia 
Ministra Finans6w z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesylania za pomocq 
srodk6w komunikacji elektronicznej ksiqg podatkowych oraz wymagan technicznych dla 
informatycznych nosnik6w danych, na kt6rych te ksiygi mogq bye zapisane 
i przekazywane (Dz. U. poz. 932 oraz z 2017 r. poz. 632) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. Zobowiqzujy kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych 
i kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, wymienionych 
w zalqczniku Nr 1 do zarzqdzenia, do wsp6lnego rozliczania podatku od towar6w i uslug, 
tj. podatku VAT. 

§ 2. Zobowiqzujy kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych, 
wymienionych w zalqczniku Nr 1 do zarzqdzenia i kierownik6w kom6rek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, do poslugiwania siy NIP: 7250028902 dla Lodzi 
- Miasta na prawach powiatu. lednoczesnie, dopuszczam stosowanie skr6conej nazwy 
dla Lodzi - Miasta na prawach powiatu, tj. "Miasto L6di", dla wszystkich transakcji 
sprzedazy oraz zakupu towar6w i uslug oraz stosowanie jednolitych danych 
identyfikacyjnych wskazanych ponizej: 

Miasto L6di 
ul. Piotrkowska 104 

90-926 L6di 
NIP 7250028902 

(nazwa jednostki) 

(adres jednostki) 

§ 3. 1. W celu zapewmema poprawnosci i sp6jnosci rozliczen podatku VAT 
w Miescie Lodzi oraz miejskich jednostkach organizacyjnych i kom6rkach 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, w scentralizowanym modelu rozliczen 
podatku VAT, zobowiqzujy kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych 



i kierownikow komorek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, wymienionych 
w zal,!czniku Nr 1 do zarz'ldzenia, do sporz,!dzania rejestrow cz'!stkowych oraz deklaracji 
cz'!stkowych VAT-7 wraz z Jednolitym Plikiem Kontrolnym, tj. JPK. 

2. Zobowi,!zujy kierownikow miejskich jednostek organizacyjnych i kierownikow 
komorek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, wymienionych w za1'lczniku Nr 1 
do zarz,!dzenia, do sporz,!dzania rejestrow cz'!stkowych wyl,!cznie w formie 
elektronicznej w systemie finansowo-ksiygowym lub w programie SmartY AT. 

§ 4. 1. Zobowi,!zujy Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi 
do sporz,!dzania zbiorczych rejestrow cz'!stkowych, zbiorczych deklaracji cz'!stkowych 
V AT -7 oraz generowania JPK, w zakresie obejmuj'lcym miejskie jednostki organizacyjne 
pomocy spolecznej, placowki opiekunczo-wychowawcze oraz centra administracyjne 
do obslugi placowek opiekunczo-wychowawczych, wymlemone w zal,!czniku Nr 2 
do zarz,!dzenia. 

2. Zobowi,!zujy Dyrektora Centrum Uslug Wspolnych Oswiaty w Lodzi 
do sporz,!dzania zbiorczych rejestrow cZ'lstkowych, zbiorczych deklaracji cZ'lstkowych 
V A T -7 oraz generowania JPK, w zakresie obejmuj,!cym jednostki oswiatowe, 
wymienione w zal,!czniku Nr 3 do zarz,!dzenia. 

3. Zobowi,!zujy Dyrektora Centrum Uslug Wspolnych do sporz,!dzania rejestrow 
cz'!stkowych, deklaracji cz'!stkowych VAT -7 oraz generowania JPK, w zakresie 
obejmuj,!cym Zarz'!d Drog i Transportu oraz Zarz'ld Inwestycji Miejskich. 

4. Zobowi,!zujy Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi do sporz'ldzania zbiorczych rejestrow 
cz,!stkowych, zbiorczych deklaracj i cz'!stkowych V A T -7 oraz generowania JPK, 
w zakresie obejmuj,!cym domy pomocy spolecznej, wymienione w za1'lczniku Nr 4 
do zarz,!dzenia. 

§ 5. Zobowi,!zujy Wydzial Ksiygowosci w Departamencie Finansow Publicznych 
Urzydu Miasta Lodzi do sporz'ldzania zbiorczej deklaracji VAT-7 dla Miasta Lodzi 
oraz generowania JPK _ VAT. 

§ 6. Zobowi'lzujy kierownikow miejskich jednostek organizacyjnych i kierownikow 
komorek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, dokonuj'lcych transakcji sprzedaZy 
lub zakupu towarow i uslug, do stosowania: 
1) Instrukcji rozliczania podatku od towarow i uslug w miejskich jednostkach 

organizacyjnych i komorkach organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, zwanej dalej 
Instrukcj,!, stanowi,!cej za1'lcznik Nr 5 do zarz'ldzenia, 

2) Procedury obiegu dokumentow podatkowych w miejskich jednostkach 
organizacyjnych i komorkach organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi w celu 
przygotowania i zlozenia scentralizowanej deklaracji V AT Miasta Lodzi, zwanej dalej 
Procedur,!, stanowi,!cej zal'!cznik Nr 6 do zarz,!dzenia 

- dla wszystkich transakcji sprzedaZy lub zakupu towarow i uslug realizowanych 
przez kierowane przez nich miejskie jednostki organizacyjne i komorki organizacyjne 
Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 7. 1. Zobowi'lZujy kierownikow miejskich jednostek organizacyjnych, 
wymienionych w zal,!czniku Nr 1 do zarz,!dzenia, do skladania do Wydzialu Ksiygowosci 
w Departamencie Finansow Publicznych Urzydu Miasta Lodzi oswiadczenia, 
stanowi,!cego zal,!cznik Nr 7 do zarz,!dzenia, z wy1'lczeniem kierownikow komorek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, prowadz'lcych obslugy miejskich jednostek 
organizacyjnych w zakresie rozliczania podatku VAT, ktorzy zobowi'lZani S,! do 
skladania oswiadczenia, stanowi,!cego za1'lcznik Nr 10 do zarz,!dzenia. 



2. W przypadku miejskich jednostek organizacyjnych, dla kt6rych prowadzona jest 
obsluga w zakresie finansowo-ksiygowym przez centra uslug wsp61nych, zobowiC!Zujy 
kierownik6w tych jednostek do skladania dodatkowo do wlasciwych centr6w uslug 
wsp61nych oryginalu oswiadczenia stanowi~cego zal~cznik Nr 8 do zarz~dzenia 

i jednoczdnie do Wydzialu Ksiygowosci w Departamencie Finans6w Publicznych 
Urzydu Miasta Lodzi kopii tego oswiadczenia. 

3. Kierownicy centr6w uslug wsp61nych oraz kierownicy kom6rek organizacyjnych 
Urzydu Miasta Lodzi, prowadz~cy obslugy miejskich jednostek organizacyjnych 
w zakresie rozliczania podatku VAT zobowiC!Zani s~ do skladania do Wydzialu 
Ksiygowosci w Departamencie Finans6w Publicznych Urzydu Miasta Lodzi wykazu 
stanowi~cego zal~cznik Nr 9 do zarz~dzenia. 

4. W przypadku zmiany na stanowiskach kierownik6w wymienionych w ust. 1-3 
lub innych zmian organizacyjnych, zobowiC!Zujy nowych kierownik6w do skladania 
odpowiednio, wymienionych w ust. 1 i 2 oswiadczen i wymienionego w ust. 3 wykazu 
bezzwlocznie, lecz nie p6zniej niz na dzien poprzedzaj~cy dzien zlozenia deklaracji. 

5. Za brak terminowego zlozenia podpisanych oswiadczen i wykaz6w, 0 kt6rych 
mowa w ust. 1-3, kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi ponosz~ odpowiedzialnosc zgodnie 
z obowi~zuj~cymi przepisami prawa. 

§ 8. 1. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, kt6re nie s~ obslugiwane 
przez centra uslug wsp61nych, ponosz~ odpowiedzialnosc za prawidlowe i terminowe 
prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, tj. sporz~dzanie rejestr6w cz~stkowych, 
deklaracj i cz~stkowych V A T -7, korekt deklaracj i cz~stkowych V A T -7 oraz JPK, 
ich zgodnosc ze stanem faktycznym oraz terminowe przekazywanie srodk6w 
finansowych na zaplaty podatku V AT. 

2. Kierownicy centr6w uslug wsp61nych ponosz~ odpowiedzialnosc za prawidlowe 
i terminowe prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT, tj. sporz~dzanie rejestr6w 
cz~stkowych, zbiorczych rejestr6w cz~stkowych, deklaracji cz~stkowych VAT -7, 
zbiorczych deklaracji cz~stkowych VAT-7, korekt deklaracji cz~stkowych VAT-7, korekt 
zbiorczych deklaracji cz~stkowych V A T -7 oraz JPK, ich zgodnosc ze stanem faktycznym 
i obowi~zuj~cymi przepisami prawa oraz terminowe przekazywanie srodk6w 
finansowych na zaplaty podatku V AT jednostek obslugiwanych. 

3. Kierownicy miejskichjednostek organizacyjnych, dla kt6rych obsluga w zakresie 
finansowo-ksiygowym prowadzona jest przez centra uslug wsp61nych ponosz~ 

odpowiedzialnosc za terminowe dostarczanie do centr6w uslug wsp61nych, prawidlowo 
opisanych i zatwierdzonych dowod6w ksiygowych, umozliwiaj~cych prowadzenie 
ewidencji dla potrzeb podatku VAT, tj. sporz~dzanie rejestr6w cz~stkowych, deklaracji 
cz~stkowych VAT -7, korekt deklaracji cz~stkowych V AT -7 i JPK oraz za terminowe 
przekazywanie dyspozycji przelewu na zaplaty podatku VAT jednostek obslugiwanych. 

4. Kierownicy kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, prowadz~cy obslugy 
miejskich jednostek organizacyjnych, w zakresie rozliczania podatku VAT, ponosz~ 
odpowiedzialnosc za prawidlowe i terminowe prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku 
VAT, tj. zbiorczych rejestr6w cz~stkowych, zbiorczych deklaracji cz~stkowych VAT-7, 
korekt zbiorczych deklaracji cz~stkowych V A T -7 oraz JPK, ich zgodnosc ze stanem 
faktycznym i obowiC!Zuj~cymi przepisami prawa oraz terminowe przekazywanie srodk6w 
finansowych na zaplaty podatku V AT jednostek obslugiwanych. 

§ 9. Kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych, wymienionych 
w zal~czniku Nr 1 do zarz~dzenia, dokonuj~cym transakcji sprzedazy lub zakupu 
towar6w i uslug, stosownie do art. 9 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, powierzam 
przygotowywanie i sporz~dzanie cz~stkowego rozliczenia podatku VAT oraz JPK 



w zakresie dzialalnosci kierowanych przez nich miejskich jednostek organizacyjnych, 
w formie rejestr6w cz~stkowych, deklaracji cz~stkowych V A T -7 oraz lPK, zgodnie 
z obowi~zuj~cymi przepisami prawa oraz z Instrukcj~ i Procedur~. 

§ 10. 1. Kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi 
dokonuj~cym transakcji sprzedazy lub zakupu towar6w i uslug, stosownie do art. 9 § 3 
Kodeksu karnego skarbowego, powierzam sporz~dzanie i przyjmowanie dokument6w 
- dowod6w ksiygowych (zawieraj~cych prawidlowe wartosci podatku V AT), 
potwierdzaj,!cych dokonanie operacji gospodarczych. 

2. Dokumenty, 0 kt6rych mowa w ust. 1, stanowi,! podstawy do przygotowania 
i sporz,!dzania rejestr6w cz~stkowych, deklaracji cz'!stkowych VAT -7 oraz lPK 
i rozliczenia podatku V AT w zakresie dzialalnosci Urzydu Miasta Lodzi przez wlasciwe 
kom6rki organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi, zgodnie z obowi,!zuj,!cymi przepisami 
prawa oraz z Instrukcj,! i Procedur'!. 

§ 11. Zobowi,!zujy kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych 
i kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, dokonuj,!cych zakupu 
towar6w i uslug do zachowania nalezytej starannosci przy zawieraniu i realizowaniu tych 
transakcji, celem zabezpieczenia ich przed zakwestionowaniem prawa do odliczenia 
podatku VAT. 

§ 12. 1. W przypadku uzasadnionych w,!tpliwosci merytorycznych, dotycz,!cych 
prawidlowego rozliczania podatku V AT, kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej 
i kierownik kom6rki organizacyjnej Urzydu Miasta Lodzi moze wyst,!pic z wnioskiem 
o wydanie indywidualnej interpretacji przepis6w prawa podatkowego, wyl,!cznie 
za posrednictwem Wydzialu Ksiygowosci w Departamencie Finans6w Publicznych 
Urzydu Miasta Lodzi. 

2. Nieprzestrzeganie postanowien ust. 1 poprzez wyst,!pienie z wnioskiem 
o wydanie indywidualnej interpretacji przepis6w prawa podatkowego do wlasciwego 
organu z pominiyciem Wydzialu Ksiygowosci w Departamencie Finans6w Publicznych 
Urzydu Miasta Lodzi bydzie stanowic raZ,!ce naruszenie obowi¥k6w pracowniczych. 

§ 13. 1. Zobowi,!zujy kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych 
i kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, wymienionych 
w zal,!czniku Nr 1 do zarz,!dzenia, do skladania wszelkich dokument6w podatkowych, 
dotycz,!cych rozliczania podatku V AT wyl,!cznie za posrednictwem Wydzialu 
Ksiygowosci w Departamencie Finans6w Publicznych Urzydu Miasta Lodzi. 

2. Nieprzestrzeganie postanowien ust. 1 stanowic bydzie raZ,!ce naruszeme 
obowi,!zk6w pracowniczych. 

§ 14. Zobowi,!zujy kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych 
i kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, do skladania informacji 
do Wydzialu Ksiygowosci w Departamencie Finans6w Publicznych Urzydu Miasta Lodzi, 
dotycz'!cych zmian organizacyjnych, skutkuj,!cych koniecznosci,! zlozenia zgloszenia 
aktualizacyjnego (NIP-2) do organu podatkowego. 

§ 15. Zobowi,!zujy kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych 
i kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi dokonuj,!cych transakcji 
sprzedazy lub zakupu towar6w i uslug do realizacji postanowien zawartych w Instrukcji 
i Procedurze oraz zapoznania podleglych im pracownik6w z tresci,! Instrukcji i Procedury. 



§ 16. Za nieprzestrzeganie Instrukcji i Procedury przez miejskie jednostki 
organizacyjne lub kom6rki organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi odpowiedzialnosc, 
zgodnie z obowi~zuj~cymi przepisami prawa, ponosi kierownik tej jednostki lub kom6rki . .. 
orgamzacYJneJ. 

§ 17. Zobowi~zujy kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych 
i kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, do skladania wniosk6w 
o aktualizacjy Instrukcji i Procedury, zwi~zanych ze zmianami w przepisach ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 
oraz z 2018 r. poz. 62 i 86) lub zmianami w praktyce stosowania i wykladni przepis6w, 
do Wydzialu Ksiygowosci w Departamencie Finans6w Publicznych Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 18. Zobowi~zujy kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych 
i kierownik6w kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, do traktowania 
niniejszego zarz~dzenia, jako jednego z element6w polityki rachunkowosci, stosowanej 
przez miejskie jednostki organizacyjne i kom6rki organizacyjne Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 19. 1. Ostatnim okresem rozliczeniowym, za kt6ry kierownicy miejskich 
jednostek organizacyjnych, wymienieni w zal~czniku Nr 1 do zarz~dzenia, rozliczaj~ siy 
jako odrybni podatnicy V AT byl grudzien 2016 r. Byl to r6wniez ostatni okres 
rozliczeniowy, za kt6ry kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych zobligowani 
byli do zlozenia deklaracji VAT -7 samodzielnie do wlasciwego im urzydu skarbowego. 

2. Stron~ postypowan podatkowych, postypowan kontrolnych, kontroli 
podatkowych, czynnosci sprawdzaj~cych oraz innych spraw podatkowych w zakresie 
podatku V A T rozpoczytych i niezakonczonych na dzien 1 stycznia 2017 r. w miej skich 
jednostkach organizacyjnych, wymienionych w zal~czniku Nr 1 do zarz~dzenia, jest 
Miasto L6dz. 

§ 20. Wykonanie zarz~dzenia powierzam kierownikom miejskich jednostek 
organizacyjnych i kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 21. N adz6r nad wykonaniem zarz~dzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Lodzi. 

§ 22. Traci moc zarz~dzenie Nr 4735NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
31 pazdziemika 2016 r. w sprawie wprowadzenia wsp6lnego rozliczania podatku 
od towar6w i uslug w miejskich jednostkach organizacyjnych i kom6rkach 
organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi, zmienione zarz~dzeniem Nr 5099NIII16 
Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 30 grudnia 2016 r. 

§ 23. Zarz~dzenie wchodzi w.q.cie..z-qniem wydania. 
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Hanna ZDANOWSKA 



Lp. 

Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych 
i komorek organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi 
obj~tych centralizacjll rozliczen podatku VAT 

Nazwa podmiotu 

I KOMORKI ORGANIZACYJNE lIRZF;DlI MIASTA LODZI 

I Wydzial Finansowy w Departamencie Finans6w Publicznych Urzydu Miasta Lodzi, 90-113 L6dz ul. Sienkiewicza 5 

2. Wvdzial Ksi,gowosci w Departamencie Finans6w Publicznych Urz,du Miasta Lodzi, 91-065 LOdz ul. Zachodnia 47 

Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urz,du Miasta Lodzi, 91-066 L6dz 

3 ul. Zachodnia 47 

II MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

I L6dzki Zaklad Uslug Komunalnych, 94-102 L6dz ul. Nowe Sady 19 

2 Schronisko dla Zwierzqt, 91- 610 L6dz ul. Marmurowa 4 

3 Mielski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lodzi, 90-532 L6dZ ul. ks. Skorupki 21 

4. Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi, 91-304 LOdz ul. Urzydnicza45 

S. Miejski Zesp61 Zlobkaw w Lodzi, 91-063 Ladi ul. Zachodnia 55a 

6. StraZ Miejska w Lodzi, 90-119 LadZ ul. Kilinskiego 81 

7. Ladzki Osrodek Geodezji, 90-113 L6dt ul. Traugutta 21/23 

8. Zarzqd Drag i Transportu, 90 -447 Ladt ul. Piotrkowska 173 

9. Zarzqd Zieleni Miejskiej, 94-303 L6dz ul. Konstantynowska 8/1 0 

10 Zarz'ld Gospodarowania Odpadami, 93-469 Ladt ul. Sanitariuszek 70172 

II Miejska Pracovillia Urbanistyczna wLOdzi, 94-016 Ladz ul. Wilenska 53/55 

12. Centrum Uslug Wsp6lnyeh. 90-447 L6dz ul. Piotrkowska 1711173 

13. ZarZ<jd Inwestycj i Miejskieh. 90-447 L6dz ul. Piotrkowska 175 

14. ZarZ<jd Lokali Miejskich. 90-514 L6dZ al. Tadeusza Kosciuszki 47 

MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY SPOLECZNEJ, 

III PLACOWKI OPIEKlINCZO - WYCHOWA WCZE ORAZ CENTRA ADMINISTRACY JNE DO OBSLUGI 

PLACOWEK OPIEKUNCZO - WYCHOWA WCZYCH 

I Miejski Osrodek Pomoey Spoleeznej w Lodzi. 90-012 L6dz ul. KiliiIskiego 102/1 02a / *11 

2. 2 Dom Pomoey Spoleeznej w Lodzi, 90-640 ul. 28-go Pulku Strze1c6w Kaniowskieh 32 

3. 5 Dom Pomoey Spoleeznej w Lodzi. 93-278 L6dz ul. Podgama 2/14 

4. 6 Dom Pomoey Spoleeznej w Lodzi. 91-836 Ladz ul. Zlotnieza 10 

5. Dom Pomoey Spoleeznej w Lodzi, 91-324 Ladz ul. Sierakowskiego 65 

6. Dom Pomoey Spoleeznej w Lodzi. 91-232 Ladz ul. Spadkowa 4/6 

Dom Pomoey Spolecznej "Dom Kombatanta" im. Majora Eugeniusza Gedymina Kaszynskiego "Nurta" w Lodzi, 91-480 

7. Ladt ul. Przyrodnieza 24/26 

8. Dom Pomoe} Spoleeznej "WI6kniarz" im. jana Pawla II w Lodzi, 94-017 Ladz ul. Krzemienieeka 7/9 

9 Dom Pomoey Spoleeznej " Pogodna Jesien w Lodzi", 91-503 L6dz ul. Dojazdowa 517 

10 Dom Pomoey Spolecznej w Lodzi, 91-142 ul. Rojna 15 

II 3 Dom Pomoey Spolecznej w Lodzi, 93-345 L6dz ul. Paradna 36 

12. Centrum Rehabilitaeyjno-OpiekuiIcze - Dom Pomocy Spoleeznej w Lodzi, 92-338 L6dz ul. Przybyszewskiego 255/267 

13. Dom Pomoey Spoleeznej w Lodzi. 93-423 L6dz ul. Rudzka 56 

14. Dom Pomoey Spolecznej w Lodzi. 90-145 L6dz ul. Narutowieza 114 

IS. Pogotowie OpiekuiIcze Nr I w Lodzi, 92-10 I L6dz ul. Krokusowa 15/17 

16. Pogotowie Opiekuneze Nr 2 w Lodzi, 91-487 LadZ ul. PawiloiIska 2/4 

17 Dom Dziecka Nr I w Lodzi, 91-224 Ladz ul. Aleksandrowska 123 

18 Centrum Administraeyjne Nr I w Lodzi, 91-224 Ladt ul. Aleksandrowskiej 137 

a. Dom Dzieeka Nr 2 w Lodzi. 91-224 LadZ ul. Aleksandrowskiej 137 

h. Dom Dzieeka Nr lOw Lodzi. 90-061 Ladt ul. Nawrot 31 

19. Dom Dzieeka Nr 3 "Sloneezna Polana" w Lodzi, 91- 485 L6dt ul. SowiiIskiego 3 

20. Centrum Administraeyjne Nr 2 w Lodzi, 91-851 L6dz ul. MarysiiIska 100 

a. Dom Dzieeka Nr 4 w Lodzi, 91-851 L6dz ul. MarysiiIska 100 

b. Dom Dziecka Nr II w Lodzi, 93-035 L6dz ul. Wa1czanska 251 lok.2 u 

c Dom Dzieeka Nr 12 w Lodzi, 93-035 Ladz ul. Walezanska 251 10k. 4 u 

21 Centrum Administracyjne Nr 3 w Lodzi, 90-159 L6dz ul. Malaehowskiego 74 

aDorn Dzieeka Nr 5 w Lodzi, 90-159 LadZ ul. Malaehowskiego 74 

b Dom Dzieeka Nr 13 w Lodzi, 94-024 Ladt ul. Wygodna 20 

c Dom Dziecka Nr 14 w Lodzi, 90-613 Ladz ul. GdaiIska 95 lok.4 

22. Centrum Administracyjne Nr 4 w Lodzi, 93-030 L6dz ul. Bednarska 15 

a. Dom Dzieeka Nr 6 im. Stanislawa Jaehowieza w Lodzi, 93-030 L6dz ul. Bednarska 15 

b. Dom Dzieeka Nr 15 w Lodzi, 93-106 ul. Kilinskiego 206 

23. Centrum Administraeyjne Nr 5 w Lodzi, 93-552 L6di ul. Przyszkole 38 

a. Dom Dzieeka Nr 7 im. Stefana Zeromskiego w Lodzi, 93-552 L6dz ul. Przyszkole 38 

b. Dom Dzieeka Nr 16 w Lodzi, 93-552 L6dz ul. Brzozowskiego 3 

Zal~cznik Nr I 
do zarz~dzenia Nrt11~!V1II18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia !t l.u~~ 2018 r. 

Forma organizacyjno-
Symbol jednostki prawna 

Fn kom6rka organizacyjna 

Ksg kom6rka organizacyjna 

ZSS kom6rka organizacyjna 

LZUK zaklad budzetoW}' 
SdZ iednostka budzetowa 

MOSiR jednostka budzetowa 

CSS jednostka budzetowa 

MZZ jednostka budzetowa 
SML jednostka budzetowa 

LOG jednostka budzetowa 

ZDiT jednostka budzetowa 
ZZM jednostka budzetowa 

ZGO jednostka budzetowa 

MPU jednostka budzetowa 

CUW iednostka budzetowa 

ZIM iednostka budzetowa 

ZLM jednostka budzetowa 

MOPS iednostka budzetowa 
2DPS jednostka budzetowa 
5DPS jednostka budzetowa 
6DPS jednostka budzetowa 
DPSI jednostka budzetowa 
DPSII jednostka budZetowa 

DPS"DK" 

jednostka budzetowa 
DPS"WL" jednostka budzetowa 

DPS"PJwL" jednostka budzetowa 
DPSIII jednostka budzetowa 
3DPS jednostka budzetowa 

CRO-DPS jednostka budzetowa 
DPSIV jednostka budzetowa 
DPSV jednostka budzetowa 

PONRI iednostka budzetowa 
PONR2 jednostka budZetowa 

DDzi.Nrl jednostka budzetowa 
CA.Nrl jednostka budzetowa 

DDzi.Nr2 jednostka budzetowa 
DDzi.NrIO jednostka budzetowa 
DDzi.Nr3 jednostka budzetowa 
CANr2 jednostka budzetowa 

DDzi.Nr4 jednostka budzetowa 
DDzi.Nrll jednostka budzetowa 
DDzi.Nr12 jednostka budzetowa 

CA.Nr3 jednostka budzetowa 
DDzi.Nr5 jednostka budzetowa 
DDzi.Nrl3 jednostka budzetowa 
DDzi.NrI4 jednostka budzetowa 

CANr4 jednostka budzetowa 
DDzi.Nr6 jednostka budzetowa 

DDzi.Nr15 jednostka budzetowa 
CANr5 jednostka budzetowa 

DDzi.Nr7 jednostka budzetowa 
DDzi.Nr16 jednostka budzetowa 



24. Dom Dziecka Nr 8 w Lodzi, 93-473 L6M ul. Zuch6w 4 DDzi.Nr8 jednostka budzetowa 

25. Dom Dziecka Nr 9 Dom Miydzypokoleniowy Bednarska w Lodzi, 93-030 Ladi ul. Bednarska 15 a DDzi.Nr9 jednostka budzetowa 

26 Dom Dziecka dla Malych Dzieci w Lodzi, 94-226 L6di ul. Drui:ynowa 3/5 DDzi.dMD jednostka budzetowa 

27 Dom Rodzinny "Ciechociliska" w Lodzi, 93-459 L6di ul. Ciechociliska 10 DR"CIECHOCINSKA iednostka budzetowa 

28 Dom Rodzinny "Giewont" w Lodzi, 92-116 L6di ul. Giewont 28a DR"GIEWONT" iednostka budzetowa 

1*11 przy MOPS w Lodzi dziala Miejski Zesp61 do Spraw Orzekania 0 Niepelnosprawnosci w Lodzi, przy ul. Leczniczej 6 

IY MIEJSKIE JED:\OSTKI ORGANIZACYJNE - JEDNOSTKIOSWIATOWE 

I Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, 90-212 L6M ul. dr Seweryna Sterlinga 24 SPOOl iednostka budzetowa 

2 Szkola Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego, 90-302 L6di ul. Sienkiewicza 1371139 SP002 jednostka budzetowa 

3 Szkola Podstawowa nr 3 im. mjL Henryka Dobrzanskiego, 91-144 L6di ul. Harcerzy Zatorowc6w 6 SP003 jednostka budzetowa 

4 Szkola Podstawowa nr 4 im. Komisii Edukacii Narodowej, 92-332 L6di al. Pilsudskiego 101 SP004 jednostka budzetowa 

5. Szkola Podstawowa nr 5, 93-193 L6di ul. Lyczycka 23 SP005 jednostka budzetowa 

6 Szkola Podstawowa nr 6, 94-054 L6di ul. Kusocinskiego 116 SP006 jednostka budzetowa 

7 Szkola Podstawowa nr 7 im. Orl'lt Lwowskich, 93-535 L6di ul. Wiosenna 1 SP007 jednostka budzetowa 

8 Szkola Podstawowa nr 10 im. Wladyslawa Broniewskiego, 93-188 Ladi ul. Przybyszewskiego 15/21 SP010 jednostka budzetowa 

9. Szkola Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej, 94-107 L6di ul. Hufcowa 20 a SPOIl jednostka budzetowa 

10. Szkola Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki, 92-306 L6M ul. Juliusza Jurczynskiego 1/3 SP012 jednostka budzetowa 

11 Szkola Podstawowa nr 14 im. J6zefa Lompy, 90-301 L6di ul. Wigury 811 0 SP014 jednostka budzetowa 

12 Szkola Podstawowa nr 19,94-108 L6di ul. Balonowa I SP019 jednostka budzetowa 

13. Szkola Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuszewicz6wny, 90-707 Ladi ul. Gdanska 16 SP023 jednostka budzetowa 

14. Szkola Podstawowa nr 24 im. Hanki Sawickiei, 91-308 L6di ul. Ciesielska 14 a SP024 jednostka budzetowa 

15 Szkola Podstawowa nr 26 im. Armii "L6di", 90-745 L6di ul. Pogonowskiego 27/29 SP026 jednostka budzetowa 

16. Szkola Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego, 90-338 L6di uL Prz~zalniana 70 SP029 jednostka budZetowa 

17. Szkola Podstawowa nr 30 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 91-855 Ladi ul. Rysownicza 1/3 SP030 jednostka budZetowa 

18 Szkola Podstawowa nr 33 im. dr Stefana Kopcinskiego, 92-512 L6dz ul. Lermontowa 7 SP033 jednostka budZetowa 
19. Szkola Podstawowa nr 34 im. Leona Kruczkowskiego, 92-508 Ladz ul. Mieczyslawy Cwiklinskiej 9 SP034 jednostka budZetowa 

20 Szkola Podstawowa nr 35 im. Mariana Piechala, 91-013 L6dz uL Tybury 4 SP035 jednostka budZetowa 

21 Szkola Podstawowa nr 36, 90-734 L6di ul. Plkdr Stanislawa Wiyckowskiego 35 SP036 jednostka budZetowa 
22 Szkola Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocinskiego, 92-207 L6di uL Szpitalna 9111 SP037 jednostka budZetowa 
23. Szkola Podstawowa nr 38 im. dr Henryka Jordana, 93-144 L6di ul. Krochmalna 21 SP038 jednostka budZetowa 

24. Szkola Podstawowa nr 40 im. Bohater6w Rewolucji 1905 r., 94-203 L6di ul. Ksawerego Praussa 2 SP040 jednostka budZetowa 
25. Szkola Podstawowa nr 41 im. Kr61a Wladyslawa Jagielly, 94-003 L6dz uL Rajdowa 18 SP041 jednostka budZetowa 
26. Szkola Podstawowa nr 42 im. Stanislawa Staszica, 93-552 L6di ul. Przyszkole 42 SP042 jednostka budZetowa 
27 Szkola Podstawowa nr 44 im. prof Jana Molla, 94-054 L6dz ul. Kusocinskiego 100 SP044 jednostka budZetowa 
28. Szkola Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki, 91-431 L6dz uL Bojownik6w Getta Warszawskiego 3 SP045 jednostka budzetowa 
29. Szkola Podstawowa nr 46 im. J6zefa Chelmonskiego, 90-528 L6di ul. Kpt. Pilota Franciszka Zwirki 11113 SP046 jednostka budZetowa 
30 Szkola Podstawowa nr 48 im. Stanislawa Moniuszki, 91-211 L6dz uL Rydzowa 15 SP048 jednostka budZetowa 
31 Szkola Podstawowa nr 51 im. Stefana Linkego, 93-510 L6dz ul. Konstantego Ciolkowskiego 11 a SP051 jednostka budzetowa 
32. Szkola Podstawowa nr 54 im. Komela Makuszynskiego, 91-050 L6dz ul. Wr6bla 5 SP054 jednostka budzetowa 
33 Szkola Podstawowa nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego, 91-349 L6dz ul. Antoniego Mackiewicza 9 SP055 jednostka budzetowa 
34. Szkola Podstawowa nr 56 im. Bronislawa Czecha, 91-025 L6dz ul. Turoszowska 10 SP056 jednostka budZetowa 
35. Szkola Podstawowa nr 58 im. Me1chiora Wankowicza, 91-838 L6dz uL Mlynarska 42/46 SP058 jednostka budZetowa 
36. Szkola Podstawowa nr 61 im. sw. Franciszka z Asyzu, 91-520 L6dz uL Ok61na 183 SP061 jednostka budZetowa 
37. Szkola Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena 93-262 L6dz ul. Anczyca 6 SP064 jednostka budzetowa 
38. Szkola Podstawowa nr 65 im. Juliusza Siowackiego, 91-322 L6di ul. Poiezierska 10 SP065 jednostka budZetowa 
39 Integracyjna Szkola Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka, 94-050 L6dz al. ks. kard. S Wyszynskiego 86 ISP067 jednostka budZetowa 
40. Szkola Podstawowa nr 70 im. Stanislawa Wyspianskiego, 90-207 L6di ul. Rewolucii 1905 r. 22 SP070 jednostka budZetowa 
41 Szkola Podstawowa nr 71 im. Henryka Sienkiewicza, 91-134 L6dz uL Rojna 58 c SP071 iednostka budZetowa 
42. Szkola Podstawowa nr 79 im. L6dzkich Olimpijczyk6w, 91-404 L6di ul. Pomorska 1381140 SP079 iednostka budZetowa 
43. Szkola Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Lodzi, 91-762 L6dz ul. Emilii Plater 28/32 SP081 iednostka budzetowa 
44. Szkola Podstawowa nr 83 im. Stanislawa Jachowicza, 93-165 L6dz uL Podmiejska 21 SP083 iednostka budZetowa 
45. Szkola Podstawowa nr 91 im. Leona Teligi, 91-078 L6dz ul. Marcina Kasprzaka 45 SP091 iednostka budZetowa 
46. Szkola Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego, 91-464 L6di uL Wsp61na 5/7 SP101 jednostka budZetowa 
47. Szkola Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzynskiej, 93-379 L6dz ul. Pryncypalna 74 SP109 jednostka budZetowa 
48. Szkola Podstawowa nr 110 im. Partyzant6w Ziemi Ladzkiej, 93-329 L6dz ul. Zamkniyta 3 SPIIO jednostka budZetowa 
49. Szkola Podstawowa nr III, 90-252 L6dz ul. Stefana Jaracza 44/46 SPIll jednostka budZetowa 
50. Szkola Podstawowa nr 113 im. Adolfa Dygasinskiego, 93-010 L6di ul. Unicka 6 SPI13 jednostka budZetowa 
51 Szkola Podstawowa nr 114 im. prof Jana Dembowskiego, 92-310 L6dz ul. Milionowa 64 SP114 jednostka budZetowa 
52 Szkola Podstawowa nr 116 im. Aleksego R:i:ewskiego, 91-231 L6dz uL Rataiska 2/4 SP116 jednostka budZetowa 
53. Szkola Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja, 91-503 L6M ul. Centralna40 SP120 jednostka budZetowa 
54 Szkola Podstawowa nr 122, 91-363 L6dz ul. Jesionowa 38 SPI22 iednostka budZetowa 
55 Szkola Podstawowa nr 125 im. Janusza Korczaka, 93-429 L6dz ul. Dzwonowa 18/20 SP125 iednostka budZetowa 
56. Szkola Podstawowa nr 130 im. Marszalka J6zefa Pilsudskiego, 93-645 L6di ul. Gosciniec 1 SP130 iednostka budZetowa 
57. Szkola Podstawowa nr 137 im. prof Aleksandra Kaminskiego, 94-042 L6dz ul. Florecist6w 3 b SP137 iednostka budZetowa 
58 Szkola Podstawowa nr 138 im. Leopolda Staffa, 93-479 L6dz ul. sw. Franciszka z AsyZu 53 SPI38 jednostka budZetowa 
59 Szkola Podstawowa nr 139 im. Woiska Polskiego, 92-116 L6dz uL Giewont 28 SPI39 jednostka budZetowa 
60. Szkola Podstawowa nr 141 im. gen Mariusza Zaruskiego, 92-402 L6dz ul. Zakladowa 35 SPI41 jednostka budZetowa 
61 Szkola Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czamego, 91-527 L6dz ul. Lupkowa 6 SPI42 iednostka budZetowa 
62. Szkola Podstawowa nr 143,93-459 L6dz ul. Kuinicka 12 SPI43 iednostka budZetowa 
63. Szkola Podstawowa nr 149 im. Obronc6w Westerplatte, 93-219 L6dz ul. Tatrzanska 69 a SPI49 iednostka budZetowa 
64. Szkola Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowei, 90-559 Ladz ul. 28 Pulku Strze1c6w Kaniowskich 52/54 SPI52 jednostka budZetowa 
65 Szkola Podstawowa nr 153 im. Marii Sklodowskiei-Curie, 91-811 L6dz ul. Obronc6w Westerplatte 28 SPI53 jednostka budZetowa 
66. Szkola Podstawowa nr 160 im. Powstanc6w Slqskich, 90-513 L6di uL Andrzeia Struga 24 A SPI60 jednostka budZetowa 
67 Szkola Podstawowa nr 162 im. Jana NowakaJezioranskiego, 93-321 L6dz ul. Powszechna 15 SPI62 iednostka budZetowa 
68. Szkola Podstawowa nr 164 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 94-035 L6dz uL Walerego Wr6blewskiego 65 SPI64 iednostka budZetowa 
69. Szkola Podstawowa nr 166 im. 19 Stycznia, 91-037 L6M ul. Szamotulska 1/7 SPI66 iednostka budZetowa 
70. Szkola Podstawowa nr 169 im. Marii D'lbrowskiej, 94-231 L6dz uL Napoleonska 7117 SPI69 iednostka budZetowa 
71 Szkola Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywon, 90-038 L6di ul. Miedziana 1/3 SPI70 iednostka budZetowa 
72 Szkola Podstawowa nr 172 im. Prof Stefana Banacha, 91-480 L6dz ul. Jaskrowa 15 SPI72 iednostka budZetowa 
73. Szkola Podstawowa nr 173 im. I Dywizii Kosciuszkowskiei, 90-009 L6dz ul. Sienkiewicza 46 SP173 iednostka budZetowa 
74. Szkola Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego, 93-259 L6dz ul. Konstantego I1defonsa Galczynskiego 6 SP174 iednostka budZetowa 
75. Szkola Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla, 90-202 L6di ul. Pomorska 27 SP175 iednostka budZetowa 
76. Szkola Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zoski", 91-103 L6dz ul. Lanowa 16 SPI82 iednostka budZetowa 



77. Szkola Podstawowa nr 184 im. Ludwika Warytiskiego 91-496 L6di ul. Syrenki 19 a SPI84 jednostka budzetowa 

78. Szkola Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleticzyk, 93-213 L6di ul. Juliusza Kossaka 19 SP189 jednostka budzetowa 

79. Szkola Podstawowa nr 190 im. Jaroslawa Iwaszkiewicza, 93-154 L6di ul. Malczewskiego 37/47 SP190 jednostka budzetowa 

80. Szkola Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczytiskiego, 93-221 L6di ul. Stanislawa Standego 1 SP193 jednostka budzetowa 

81 Szko/a Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima, 92-504 L6di ul. Elsnera 8 SP199 jednostka budzetowa 

82. Szkola Podstawowa nr 204 im. Stefana Kardynala Wyszytiskiego, 92-610 L6di ul. Gaicego 7/1 I SP204 jednostka budzetowa 

83. Szkola Podstawowa nr 205 im. sw. Jadwigi Kr610wej Polski, 92-482 L6di ul. Dllbr6wki 1 SP205 jednostka budzetowa 

84 Szkola Podstawowa nr 206, 91-496 L6di ul. Lozowa 9 SP206 jednostka budzetowa 

85. Publiczne Gimnazium nr lim. Kr61a Boleslawa Chrobrego, 90-212 LOdi ul. Seweryna Sterlinga 24 GOI jednostka budzetowa 

86. Publiczne Gimnazium nr 2 im. Kr610wej Jadwigi, 90-262 L6di ul. Jaracza 26 G02 jednostka budzetowa 

87. Publiczne Gimnazium nr 3 im. Fryderyka Chopina, 90-228 LOdi ul. Zacisze 7/9 G03 jednostka budzetowa 

88. Publiczne Gimnazium nr 5 im. Kr61a Wladyslawa Jagielly, 90-301 LOdz ul. Sienkiewicza 117 G05 jednostka budzetowa 

89. Publiczne Gimnazium nr 6 Ksit;dza Stanislawa Konarskiego, 91-041 L6di ul. Boleslawa Limanowskiego 124 a G06 jednostka budzetowa 

90. Publiczne Gimnazium nr 7 im. Miko/aja Kopemika, 91-134 L6di ul. Roina 33 G07 jednostka budzetowa 

91 Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Tadeusza KOSciuszki, 91-022 L6di ul. Zubardzka 26 G08 jednostka budZetowa 

92. Publiczne Gimnazjum nr 10 im. Rajmunda Hiacynta Rembielitiskiego, 91-710 L6di ul. Harcerska 8/1 0 GI0 jednostka budZetowa 

93. Publiczne Gimnazjum nr 12 im. Noblist6w Polskich, 91-315 L6di ul. ks. Stanislawa Brz6ski 23 G12 jednostka budZetowa 

94 Publiczne Gimnazjum nr 13 im. Generala J6zefa Bema, 91-213 L6di ul. Wici 16 G13 jednostka budZetowa 

95 Publiczne Gimnazjum nr 14 im. Roberta Schumana, 91-836 L6di a!. Pierwszej Dywizji 16118 G14 jednostka budZetowa 

96 Publiczne Gimnazjum nr 15 im. Aleksego RZewskiego, 91-485 L6di ul. gen. J6zefa Sowitiskiego 50/56 G15 jednostka budZetowa 

97 Publiczne Gimnazjum nr 16 im. Ofiar Katynia, 91-496 L6di ul. Syrenki 19 a G16 jednostka budZetowa 

98. Publiczne Gimnazjum nr 17 im. Bohater6w Monte Cassino, 91-117 L6di ul. Traktorowa 35 G17 jednostka budzetowa 

99. Publiczne Gimnazjum nr 18 im. prof Jana Karskiego, 91-705 L6di ul. Tadeusza Mostowskiego 23/27 G18 jednostka budZetowa 

100. Publiczne Gimnazjum nr 19 im. gen. Mariusza Zaruskiego, 91-087 L6di ul. Wapienna 17 G19 jednostka budZetowa 

101 Publiczne Gimnazjum nr 20 im. Hugona KO/I'ltaja, 94-043 L6di ul. Olimpijska 9 G20 jednostka budzetowa 

102. Publiczne Gimnazjum nr 21 im. Marii Sklodowskiej Curie, 94-108 L6di ul. Balonowa I G21 jednostka budZetowa 

103. Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki, 94-054 L6di ul. Kusocitiskiego 100 G22 jednostka budZetowa 

104. Publiczne Gimnazjum nr 24 im. gen. J6zefa Wybickiego, 90-737 L6di ul. Stefana Zeromskiego 26 G24 jednostka budZetowa 

105. Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikolaja Reja, 90-755 L6di a!. I-go Maja 89 026 jednostka budZetowa 

106. Publiczne Gimnazjum nr 28 im. Marszalka J6zefa Pilsudskiego, 90-032 L6di ul. adr. Stefana Kopcitiskiego 54 G28 jednostka budZetowa 

107. Publiczne Gimnazjum nr 29 im. ks. Jana Twardowskiego, 92-306 LOdi ul. Juliusza Jurczytiskiego 1/3 G29 jednostka budZetowa 

108 Publiczne Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza, 92-221 L6di ul. Nowogrodzka 6/14 G30 jednostka budZetowa 

109. Publiczne Gimnazjum nr 31 im. Szarych Szereg6w, 93-217 L6di ul. Stefana Grota Roweckiego 1 G31 jednostka budZetowa 

110 Publiczne Gimnazjum nr 32 im. Karola Woityly, 90-325 L6di ul. Fabryczna 4 032 jednostka budZetowa 

111 Publiczne Gimnazjum nr 33, 92-108 L6di ul. Janosika 136 G33 jednostka budZetowa 

112. Publiczne Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieslowskiego, 92-413 L6di ul. DlIbr6wki 1 G36 jednostka budZetowa 
113 Publiczne Gimnazjum nr 37, 93-524 L6dZ ul. Jaroslawska 29 037 jednostka budZetowa 

114 Publiczne Gimnazium nr 38 im. Ksit;dza Kardynala Stefana Wyszytiskiego, 93-491 L6di ul. Stanislawa Dubois 7/9 G38 jednostka budZetowa 
115 Publiczne Gimnazjum nr 40 im. Wandy Rutkiewicz, 93-130 L6di ul. Kaliska 25/27 G40 jednostka budZetowa 

116. Publiczne Gimnazjum nr 41 im. Stefana Zeromskiego, 93-552 LOdi ul. Bohdanowicza II G41 jednostka budZetowa 
117. Publiczne Gimnazjum nr 43 im. Karola Dedeciusa, 93-321 L6di ul. Powszechna 15 G43 jednostka budZetowa 
118. Publiczne Gimnazjum nr 44 im. Wislawy Szymborskiej, 93-267 L6di ul. Deotymy 1 G44 jednostka budzetowa 
119. Publiczne Gimnazjum nr 46 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 93-144 L6dZ ul. Krochmalna 15 G46 jednostka budZetowa 

120. Publiczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Lodzi, 92-511 L6di ul. Czajkowskiego 14 PGMS jednostka budZetowa 
121 Przedszkole Specjalne nr I, 91-015 L6di ul. Mahatmy Gandhiego 26 PSOOI jednostka budZetowa 
122. Przedszkole Miejskie nr 2, 93-426 L6di ul. Sygnalowa I PM002 jednostka budZetowa 
123 Przedszkole Miejskie nr 4,92-433 L6di ul. A. Kmicica 5 PM004 jednostka budZetowa 
124. Przedszkole Miejskie nr 5, 90-428 L6dZ a!. Kosciuszki 54 PM005 jednostka budZetowa 
125 Przedszkole Miejskie nr 7,93-520 L6di ul. Smocza 4 PM007 jednostka budZetowa 
126. Przedszkole Miejskie nr 8,90-601 L6di ul. Zielona 21 PM008 jednostka budZetowa 
127 Przedszkole Miejskie nr9, 91-717 L6dz ul. Bracka 51a PM009 iednostka budZetowa 
128. Przedszkole Miejskie nr 10,90-338 L6dz ul. Przedzalniana 70 PMOIO jednostka budzetowa 
129. Przedszkole Miejskie nr 12, 94-208 L6di ul. Danilowskiego 2 PMOl2 jednostka budZetowa 
130. Przedszkole Mieiskie nr 13, 90-722 L6dz ul. Wieckowskiego 10 PM013 jednostka budZetowa 
131 Przedszkole Mieiskie nr 14, 91-403 L6di ul. ks. Franciszka Lubeckiego 5 PMOl4 jednostka budZetowa 
\32 Przedszkole Miejskie nr 15, 90-036 L6di ul. Wysoka 28 PMOl5 jednostka budZetowa 
133. Przedszkole Miejskie nr 16, 91-363 L6dz ul. Jesionowa 33 PM016 jednostka budZetowa 
134 Przedszkole Miejskie nr 17 93-213 L6di ul. Kossaka 13 PM017 jednostka budZetowa 
135. Przedszkole Miejskie nr 18, 91-430 L6di ul. Hamama 9 PMOl8 jednostka budzetowa 
136 Przedszkole Miejskie nr 20, 93-347 L6di ul. St. Leszczytiskiej 2 PM020 jednostka budZetowa 
137. Przedszkole Miejskie nr 22, 91-051 L6di ul. Rybna 20 PM022 jednostka budZetowa 
138. Przedszkole Miejskie nr 23, 90-549 L6di ul. Zeromskiego 105 PM023 jednostka budZetowa 
139. Przedszkole Miejskie nr 26, 93-319 L6dz ul. Potulna 4 PM026 iednostka budZetowa 
140. Przedszkole Mieiskie nr 28, 91-837 L6di ul. Racjonalizator6w 5 PM028 jednostka budZetowa 
141 Przedszkole Mieiskie nr 30,91-211 LOdi ul. Rydzowa 19 PM030 jednostka budZetowa 
142. Przedszkole Miejskie nr 33,91-817 L6dZ ul. Zielna 5 PM033 jednostka budZetowa 
143. Przedszkole Miejskie nr 34,93-180 L6di ul. Zarzewska 26/30 PM034 jednostka budZetowa 
144. Przedszkole Miejskie nr 35, 91-058 L6di ul. Zachodnia 16 a PM035 jednostka budZetowa 
145. Przedszkole Miejskie nr 36 Integracyine, 93-547 L6di ul. Ceramiczna 7/9 PM036 iednostka budZetowa 
146 Przedszkole Mieiskie nr 38, 93-177 L6di ul. Stanislawa Jachowicza I PM038 iednostka budZetowa 
147. Przedszkole Mieiskie nr 39, 91-426 L6di ul. Wierzbowa 6 F PM039 jednostka budZetowa 
148. Przedszkole Mieiskie nr 40,93-472 L6di ul. Uroczysko 17 PM040 jednostka budZetowa 
149. Przedszkole Miejskie nr41, 90-706 L6di ul. Gdatiska 17/19 PM041 jednostka budZetowa 
150 Przedszkole Miejskie nr 42,91-048 L6di ul. Gnieinietiska 9 PM042 jednostka budzetowa 
151 Przedszkole Miejskie nr 43,91-039 L6di ul. Obornicka 6 PM043 ~ednostka budZetowa 
152 Przedszkole Miejskie nr 44,91-304 LOdi ul. Sedziowska 18 a PM044 iednostka budZetowa 
153. Przedszkole Mieiskie nr 45, 91-473 L6di ul. dr Wladyslawa Biegatiskiego 9 PM045 jednostka budZetowa 
154. Przedszkole Mieiskie nr 47, 91-867 L6di ul. Kazimierza Deczytiskiego 24 PM047 jednostka budZetowa 
155 Przedszkole Miejskie nr 48, 91-134 LOdi ul. Rojna 29/31 PM048 jednostka budZetowa 
156. Przedszkole Miejskie nr 49,91-850 LOdi ul. Marysinska 49 PM049 jednostka budZetowa 
157. Przedszkole Miejskie nr 50,91-438 L6di ul. Bojownik6w Gena Warszawskiego 14 PM050 jednostka budZetowa 
158. Przedszkole Mieiskie nr 52, 90-228 L6di ul. Zacisze 3/5 PM052 jednostka budZetowa 
159. Przedszkole Miejskie nr 53, 91-017 L6di ul. Marcina Kasprzaka 57 PM053 jednostka budZetowa 
160. Przedszkole Miejskie nr 54, 90-607 L6di ul. W61czatiska 33 PM054 jednostka budZetowa 
161 Przedszkole Mieiskie nr 55,94-047 L6dz a!. ks. kard. Stefana Wyszvtiskiego 41 PM055 jednostka budZetowa 



162 Przedszkole M iejskie nr 56, 90-619 L6dZ ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 71 PM056 jednostka budzetowa 

163 Przedszkole Miejskie nr 57, 90-135 L6di ul. prez. Gabriela Narutowicza 30 PM057 jednostka budzetowa 

164. Przedszkole Miejskie nr 58, 90-007 L6di pI. Komuny Paryskiej 2 PM058 jednostka budzetowa 

165. Przedszkole Miejskie nr 63,92-002 L6di ul. Potokowa 15 PM063 jednostka budzetowa 

166. Przedszkole Miejskie nr 65, 93-100 L6di ul. Stanislawa Przybyszewskiego 92 PM065 jednostka budzetowa 

167 Przedszkole Miejskie nr 66, 93-309 L6di ul. GraZyny 34 PM066 jednostka budzetowa 

168 Przedszkole Miejskie nr 71,90-206 L6di ul. Rewolucji 1905 LI9 PM071 jednostka budzetowa 

169. Przedszkole Miejskie nr 72, 93-009 L6di ul. Unicka 4 PM072 jednostka budzetowa 

170. Przedszkole Miejskie nr 73,91-012 L6dZ ul. Mahatmy Gandhiego 3 PM073 jednostka budzetowa 

171 Przedszkole Miejskie nr 74, 91-083 L6di ul. ks. Jana Dlugosza 28 a PM074 jednostka budzetowa 

In Przedszkole Miejskie nr 75, 90-436 L6di al. Tadeusza Kosciuszki 81 PM075 jednostka budzetowa 

173. Przedszkole Miejskie nr 76, 93-259 L6di ul. Konstantego I1defonsa Galczyilskiego 9 PM076 jednostka budzetowa 

174. Przedszkole Miejskie nr 77,91-764 L6di ul. Bracka 23 PM077 jednostka budzetowa 

175. Przedszkole Miejskie nr 81,91-838 L6dZ ul. Mlynarska 38 PM081 iednostka budzetowa 

176 Przedszkole Miejskie nr 83, 92-328 L6di ul. Zbiorcza 3 PM083 iednostka budzetowa 

In Przedszkole Miejskie nr 84, 90-133 L6di ul. Wierzbowa 40 PM084 jednostka budzetowa 

178. Przedszkole Miejskie nr 86, 93-430 L6di ul. Demokratyczna 61/63 PM086 jednostka budzetowa 

179. Przedszkole Miejskie nr 88, 93-503 L6di ul. Rogoziilskiego 4 PM088 jednostka budzetowa 

180 Przedszkole Miejskie nr 89,93-510 L6di ul. Konstantego Ciolkowskiego 7 a PM089 jednostka budzetowa 

181 Przedszkole Miejskie nr 90, 93-124 L6di ul. plk Jana Kiliilskiego 228 PM090 jednostka budzetowa 

182. Przedszkole Miejskie nr 93, 92-005 LOdi ul. Wichrowa I a PM093 jednostka budzetowa 

183. Przedszkole Miejskie nr 94, 92-108 L6di ul. Janosika 136 PM094 iednostka budzetowa 

184. Przedszkole Miejskie nr 97, 91-492 L6di ul .gen. 16zefa Bema 6 PM097 iednostka budzetowa 

185. Przedszkole Miejskie nr 98, 90-764 L6dZ ul. Legion6w 126 PM098 jednostka budzetowa 

186 Przedszkole Miejskie nr 99,90-363 L6di ul. Henryka Sienkiewicza 108 PM099 jednostka budzetowa 

187 Przedszkole Miejskie nr 100,90-265 L6di ul. Piotrkowska 44 PM 100 jednostka budzetowa 

188. Przedszkole Miejskie nr 101,93-583 L6di ul. Tadeusza Rejtana 10 PMIOI jednostka budzetowa 
189. Przedszkole Miejskie nr 102, 93-142 L6di ul. Kolowa 31 PM 102 jednostka budzetowa 
190. Przedszkole Miejskie nr 105,91-037 L6di ul. Szamotulska 9 PMI05 jednostka budzetowa 
191 Przedszkole Miejskie nr 106,93-533 L6di ul. Astronaut6w 17 PMI06 jednostka budzetowa 
192 Przedszkole Miejskie nr 107, 92-235 L6di ul. 16zefa 19 PMI07 jednostka budzetowa 
193 Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddzialami Integracyjnymi, 91-350 L6di uL Jana 6 PMI09 jednostka budzetowa 
194 Przedszkole Miejskie nr 110,91-024 L6di ul. Uniejowska 2 a PMIIO jednostka budzetowa 
195 Przedszkole Miejskie nr 112,94-029 L6di ul. Wileliska 20 a PMI12 jednostka budzetowa 
196 Przedszkole Miejskie nr 114 Integracyjne, 91-754 L6dt ul. Starosikawska 18 PMI14 jednostka budzetowa 
197. Przedszkole Miejskie nr 115, 91-117 L6di ul. Traktorowa 37 a PMI15 jednostka bud:1:etowa 
198. Przedszkole Miejskie nr 117,93-248 L6di ul. Kadlubka 38 PMI17 jednostka budzetowa 
199 Przedszkole Miejskie nr 118,93-256 L6di ul. Gabrieli Zapolskiej 54 PMI18 jednostka budzetowa 
200 Przedszkole Miejskie nr 119,93-203 L6di ul. Lucjana Rydla 17 PMI19 jednostka budzetowa 
201 Przedszkole Miejskie nr 120, 91-20 I L6di ul. Aleksandrowska 20 a PMI20 jednostka budzetowa 
~02 Przedszkole Miejskie nr 121, 91-013 L6di ul. Stanislawa Tybury 4 b PMI21 jednostka budzetowa 
1203 Przedszkole Miejskie nr 122,93-540 L6di ul. B~dziilska 3 PMI22 jednostka budzetowa 
204. Przedszkole Miejskie nr 123,91-134 L6dZ ul. Rojna 24 PMI23 iednostka budzetowa 
205. Przedszkole Miejskie nr 124,93-554 L6di ul. Cieszynska 16 PMI24 iednostka budzetowa 
206 Przedszkole Miejskie nr 125,90-158 L6di ul. Stanislawa Malachowskiego 14/20 PMI25 iednostka budzetowa 
207. Przedszkole Miejskie nr 126, 93-253 L6di ul. Wladyslawa Broniewskiego 1011103 PMI26 iednostka budzetowa 
1208 Przedszkole Miejskie nr 128,91-144 L6di al. Harcerzy Zatorowc6w 2 PMI28 iednostka budzetowa 
209. Przedszkole Miejskie nr 129, 93-208 L6di ul. Tatrzailska 100 PMI29 jednostka budzetowa 

10 Przedszkole Miejskie nr 130, L6di 93-224 uL Podhalanska 18 PMI30 jednostka budzetowa 
211 Przedszkole Miejskie nr 131,93-272 L6di ul. Podg6ma 57 a PMI31 jednostka budzetowa 
212. Przedszkole Miejskie nr 133,94-017 L6di ul. Krzemieniecka 22 b PM133 jednostka budzetowa 
213. Przedszkole Miejskie nr 137 Integracyjne, 93-217 L6di ul. Grota Roweckiego 6 PMI37 jednostka budzetowa 
214. Przedszkole Miejskie nr 138, 90-030 LOdi ul. Prz"dzalniana 40 PMI38 jednostka budzetowa 
215 Przedszkole Miejskie nr 139,91-158 L6di ul. Lniana 21 PM139 jednostka budzetowa 
216. Przedszkole Miejskie nr 140, 91-033 L6di ul. gen Kazimierza Pulaski ego 12 PMI40 jednostka budzetowa 
217 Przedszkole Miejskie nr 141,91-140 L6di al. Pasjonist6w 15 PMI41 jednostka budzetowa 
218. Przedszkole Miejskie nr 142, 93-219 L6dt ul. Jana Brzechwy 3 PMI42 jednostka budzetowa 
1219 Przedszkole Miejskie nr 143, 91-350 L6di ul. Jana 18 PMI43 jednostka budzetowa 
220 Przedszkole Miejskie nr 144, 94-043 L6di ul. Olimpijska 6 PMI44 jednostka budzetowa 
221 Przedszkole Miejskie nr 146, 93-217 L6di ul. Gustawa Morcinka 3 PMI46 jednostka bud:1:etowa 
1222 Przedszkole Miejskie nr 148, 91-211 L6di uL Rydzowa II PMI48 jednostka bud:1:etowa 
1223 Przedszkole Miejskie nr 149, 91-469 L6dZ ul. Murarska 42 PMI49 jednostka budzetowa 
224 Przedszkole Miejskie nr 151, 94-10 I L6di ul. Narciarska 20/22 PMI51 jednostka budzetowa 
225. Przedszkole Miejskie nr 152,94-004 L6di ul. Retkiilska 78 PMI52 jednostka budzetowa 
~26 Przedszkole Miejskie nr 153, 91-310 L6di ul. gen. Zygmunta Sierakowskiego 47 PMI53 jednostka budzetowa 
227 Przedszkole Miejskie nr 154, 94-044 LOdi ul. Przelajowa 21 PMI54 jednostka budzetowa 
228 Przedszkole Miejskie nr 155, 93-149 L6di ul. Mazurska 47 PMI55 jednostka budzetowa 
229 Przedszkole Miejskie nr 156, 93-219 L6di ul. Tatrzanska 59 PMI56 jednostka budzetowa 
230 Przedszkole Miejskie nr 159,93-166 L6dt ul. Lqczna 53 PMI59 jednostka budzetowa 
231 Przedszkole Miejskie nr 160,91-850 L6di ul. Marysiilska 100 a PMI60 jednostka budzetowa 
232 Przedszkole Miejskie nr 163,92-538 L6di ul. Stanislawa Czemika 1/3 PMI63 jednostka budzetowa 
233 Przedszkole Miejskie nr 164,92-511 LOdi ul. Piotra Czajkowskiego 4 PMI64 jednostka budzetowa 
234. Przedszkole Miejskie nr 165,94-107 L6di ul. Hufcowa 14 PMI65 jednostka budzetowa 
235 Przedszkole Miejskie nr 170,94-052 L6di ul. ks. Jerzego Popieluszki 13 a PMI70 jednostka budzetowa 
~36 Przedszkole Miejskie nr 171, 92-524 L6di ul. Maksyma Gorkiego 41 PMI71 jednostka budzetowa 
237. Przedszkole Miejskie nr 173, 94-047 L6di al. ks. kard. Wyszyilskiego 62 PMI73 iednostka budzetowa 
238. Przedszkole Miejskie nr 174, 94-054 L6di ul. Jana Kusociilskiego 122 a PMI74 jednostka budzetowa 
239 Przedszkole Miejskie nr 175, 92-508 L6di ul. Mieczyslawy Cwikliilskiej9 PM175 jednostka budzetowa 
240 Przedszkole Miejskie nr 176, 91-470 L6di ul. Blacharska 21 PMI76 jednostka budzetowa 

41 Przedszkole Miejskie nr 183,92-544 L6dt ul. Stanislawa Czemika 18 PMI83 jednostka budzetowa 
42 Przedszkole Miejskie nr 185,92-207 L6di ul. Szpitalna 13 PMI85 jednostka budzetowa 

243. Przedszkole Miejskie nr 192, 93-322 L6di ul. Mieszczailska 15 PMI92 jednostka budzetowa 
244. Przedszkole Miejskie nr 19990-562 LOdi ul. Lqkowa 13 PMI99 jednostka budzetowa 
245. Przedszkole Miejskie nr 200,93-323 L6dZ ul. Zamkni"ta I PM200 jednostka budzetowa 
246 Przedszkole Miejskie nr 202,91-304 L6di ul. S"dziowska 8/10 PM202 iednostka budzetowa 



247. Przedszkole Miejskie nr 204, 91-495 L6di ul. Sitowie 15 PM204 jednostka budzetowa 

248. Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddzialami Integracyjnymi, 92-512 L6di ul. Michala Lermontowa 7 PM206 jednostka budzetowa 

249. Przedszkole Miejskie nr 207, 90-361 L6di ul. Piotrkowska 272 PM207 jednostka bud:l:etowa 

250 Przedszkole Miejskie nr 208,90-6 13 L6di ul. Gdanska 84 PM208 jednostka bud:i:etowa 

251 Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddzialami Integracyjnymi, 94-058 L6di ul. Batalion6w Chlopskich 21 PM214 jednostka bud:i:etowa 

252. Przedszkole Miejskie nr 215, 93-356 L6di ul. Budowlana 11/l3 PM215 jednostka bud:i:etowa 

253. Przedszkole Miejskie nr 218, 92-306 L6di ul. Juliusza Jurczyilskiego 1/3 PM218 jednostka bud:i:etowa 

254. Przedszkole Miejskie nr 220, 90-231 L6di ul. Stefana Jaracza 68 PM220 jednostka bud:l:etowa 

~55 Przedszkole Miejskie nr 221 Integracyjne, 93-281 L6di a!. Marsz. Rydza - Smiglego 38 PM221 jednostka bud:i:etowa 

256. Przedszkole Miejskie nr 223, 90-009 L6di ul. Sienkiewicza 42 PM223 jednostka bud:i:etowa 
257 Przedszkole Miejskie nr 224, 90-032 L6di ul. Kopcinskiego 54 PM224 jednostka bud:i:etowa 
258 Przedszkole Miejskie nr 227,92-310 L6di ul. Milionowa 72 PM227 jednostka bud:i:etowa 
259 Przedszkole Miejskie nr 229,92-613 L6di ul. Gliszczynskiego 3b PM229 jednostka bud:i:etowa 

~60 Przedszkole Miejskie nr 230,92-601 L6di ul. Przylesie 22 PM230 jednostka bud:i:etowa 

~61 Przedszkole Miejskie nr 231,91-496 L6di ul. Syrenki 19 a PM231 jednostka bud:i:etowa 
"62. Przedszkole Miejskie nr 233, 93-642 L6di ul. Kolumny 301 PM233 jednostka bud:i:etowa 

~63 Przedszkole Miejskie nr 234,92-413 L6di ul. Ziemowita 23 PM234 jednostka budzetowa 
264. Przedszkole Miejskie nr 235,91-358 L6di ul. Stawowa 28 PM235 jednostka bud:i:etowa 
265. Zesp61 Szkolno-Przedszkolny nr I, 94-017 L6di ul. Krzemieniecka 24 a ZSZ-Pl jednostka bud:i:etowa 
266. Zesp61 Szkolno-Przedszkolny nr 2,92-720 L6di ul. Jugoslowianska 2 ZSZ-P2 jednostka bud:i:etowa 
267. Panstwowa Szkola Muzyczna I Stopnia im. Aleksandra Tansmana, 92-207 L6di uL Szpitalna 517 PSMI St. jednostka bud:i:etowa 
268 Zesp61 Szk61 Specjalnych nr 2, 90-561 L6di ul. Karolewska 30/34 ZSS2 jednostka bud:i:etowa 
269. Szkola Podstawowa Specjalna nr 60, 91-520 L6M ul. Ok61na 181 SPS060 jednostka bud:l:etowa 
270. Szkola Podstawowa Specjalna nr 105 im. Jacka Kuronia, 91-744 L6di ul. mjL Henryka Sucharskiego 2 SPS105 jednostka bud:i:etowa 
271 Szkola Podstawowa Specjalna nr 128 im. Jana Brzechwy, 92-208 L6di ul. Niciamiana 2 a SPS128 iednostka bud:l:etowa 

~n Szkola Podstawowa Specjalna nr 145 przy Pogotowiu Opiekunczym Nr 1, 92-101 LOdi ul. Krokusowa 15117 SPS145 jednostka bud:i:etowa 

~73 Szkola Podstawowa Specjalna nr 146,91-738 L6di ul. Spoma 36/50 SPS146 jednostka bud:i:etowa 

~74 Szkola Podstawowa Specjalna nr 168,91-104 LOdi ul. Plantowa 7 SPS168 jednostka bud:i:etowa 
275 Szkola Podstawowa Specjalna nr 176, 90-056 L6di ul. prez. Franklina Roosevelta 11113 SPS176 jednostka bud:i:etowa 

~76 Szkola Podstawowa Specjalna nr 194, 93-143 L6di ul. Siarczana 29/35 SPSI94 iednostka bud:i:etowa 
~77 Szkola Podstawowa ~cjalna nr 201,91-229 LOdi ul. Aleksandrowska 159 SPS201 jednostka bud:l:etowa 

~78 Zesp61 Szk61 Zawodowvch Specjalnych nr 2, 91-836 L6di aL I Dywizji 16118 ZSZS2 jednostka bud:l:etowa 

~79 Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr lim. Janusza Korczaka, 93-138 LOdi ul. Siedlecka 7/21 SOSWI jednostka bud:i:etowa 

~80 Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dL Henryka Jordana" Jordan6wka", 90-156 L6di uL Tkacka 34/36 SOSW3 jednostka bud:i:etowa 
281 Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4,90-149 L6di ul. Krzywickiego 20 SOSW4 jednostka bud:i:etowa 
282. Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, im. mjL Hieronima Baranowskiego, 91-866 LOdi ul. Dziewanny 24 SOSW6 jednostka bud:i:etowa 
283. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, 91-335 L6di ul. Hipoteczna 3/5 PPPI jednostka budzetowa 
~84 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, 91-360 L6di ul. Motylowa 3 PPP2 jednostka bud:i:etowa 
~85 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3,90-019 LOdi ul. Dowborczyk6w 5 PPP3 jednostka bud:i:etowa 
~86 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4,92-332 L6di a!. Pilsudskiego 101 PPP4 jednostka bud:i:etowa 
~87 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, 90-552 L6di ul. Kopemika 40 PPP5 jednostka bud:l:etowa 
~88 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 93-008, L6di ul. Rzgowska 25 PPP6 jednostka bud:i:etowa 

289 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami 

SPPPDZ 
Rozwojowymi, 94-050 L6di a!. ks. kard. Stefana Wyszynskiego 86 jednostka bud:i:etowa 

290. Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, 91-335 L6di ul. Hipoteczna 3/5 SPWRiT jednostka bud:i:etowa 
291 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla MlodzieZy, 94-050 L6di a!. ks. kard. Stefana Wyszynskiego 86 PPPdM jednostka bud:i:etowa 
292. Palac Mlodzie:zy im. Juliana Tuwima, 94-050 LOdi a!. ks. kard. Stefana Wyszynski ego 86 PM jednostka budZetowa 
293. Mlodzie:i:owy Osrodek Socjoterapii SOS nr 1, 91-087 L6di ul. Wapienna 24 a MOSI jednostka bud:i:etowa 
294. Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii nr 2, 91-232 L6di ul. Spadkowa II MOS2 jednostka bud:l:etowa 
295. Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii nr 3, 93-121 L6di ul. Czestochowska 36 MOS3 jednostka bud:i:etowa 
296. MlodziezowyOsrodek Socjoterapii nr 4,91-491 LOdi ul. Lucji 12/16 MOS4 jednostka bud:i:etowa 

297. Mlodziezowy Osrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej, 91-008 L6di uL Drewnowska 151 MOW3 jednostka bud:i:etowa 
298. Centrum Uslug Wsp61nych Oswiaty w Lodzi, 90-552 L6di ul. Kopemika 36 CUWO jednostka bud:i:etowa 

299. L6dzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztaicenia Praktycznego, 90-142 LOdi ul.dr Stefana Kopcinskiego 29 LCDNiKP jednostka budzetowa 

300 I Liceum Og61noksztalcqce im. Mikolaja Kopernika, 90-734 L6di ul. P/k. dr Stanislawa Wieckowskiego 41 LOOI jednostka bud:i:etowa 
301 II Liceum Og61noksztaicqce im. prez Gabriela Narutowicza, 90-031 L6di uL Nowa 11Il3 L002 jednostka bud:l:etowa 
302 III Liceum Og61noksztalqce im. Tadeusza Kosciuszki, 90-009 L6di ul. Henryka Sienkiewicza 46 L003 jednostka bud:l:etowa 
303 IV Liceum Og61noksztalqce im. Emilii Sczanieckiej, 91-416 L6di uL Pomorska 16 L004 jednostka bud:i:etowa 
304. VI Liceum Og6Inokszta!c'lce im. Joachima Lelewela, 93-165 L6di uL Podmiejska 21 L006 jednostka bud:i:etowa 
305. VIll Liceum Og61noksztalqce im. Adama Asnyka, 90-225 L6di ul. Pomorska 105 L008 iednostka bud:l:etowa 

306. IX Liceum Og6lnoksztaic'lce im. Jaroslawa D'lbrowskiego, 93-025 L6di ul. Ignacego Paderewskiego 24 L009 iednostka bud:l:etowa 
307 XII Liceum Og61noksztalqce im. Stanislawa Wyspiailskiego, 91-409 LOdi aL Karola Anstadta 7 LOI2 iednostka bud:i:etowa 
308. XIll Liceum Og6lnoksztaic'lce im. Marii Piotrowiczowej, 91-430 LOdi uL Zuli Pacanowskiej 4 LOl3 iednostka bud:l:etowa 
309. XV Liceum Og6Inokszta!c~ce im. Jana Kasprowicza, 91-204 L6d:i: uL Traktorowa 77 L015 jednostka budzetowa 
310 XVIll Liceum Og6lnoksztalc'!ce im. Jedrzeia Sniadeckiego, 94-203 L6di uL Feliksa Perla II L018 jednostka budZetowa 
311 XX Liceum Og6lnoksztaic'lce im. Juliusza Siowackiego, 93-558 L6di uL Obywatelska 57 L020 jednostka budzetowa 
312 XXI Liceum Og6lnoksztaici\ce im. Boleslawa Prusa, 90-509 LOdi ul. Kopemika 2 L021 iednostka budzetowa 

313 XXIll Liceum Og61noksztalqce im. ks. prof J6zefa Tischnera, 92-301 L6di a!. Marsz. J6zefa Pilsudskiego 159 L023 iednostka bud:l:etowa 
314 XXIV Liceum Og61noksztalqce im. Marii Sklodowskiej-Curie, 91-850 L6di ul. Marysinska 61/67 L024 jednostka budzetowa 
315. XXV Liceum Og6lnoksztaic'lce im. Stefana Zeromskiego, 93-224 L6di uL Podhalanska 2 a L025 jednostka bud:i:etowa 
316. XXVI Liceum Og6Inokszta!c'lce im. Krzysztofa Kamila Baczynskiego, 94-029 L6d:i: uL Wilenska 22 a L026 jednostka bud:l:etowa 

317. XXIX Liceum Og6lnoksztalc'lce im. hm. Janka Bytnara "Rudego", 90-147 L6d:i: uL Aleksandra Zelwerowicza 38/44 L029 jednostka bud:i:etowa 
318. XXX Liceum Og6lnoksztaici/ce im. ks. bp. Ignacego Krasickiego, 91-039 L6d:i: ul. Obomicka 11/13 L030 jednostka bud:l:etowa 
319 XXXI Liceum Og6lnoksztalc'lce im. Ludwika Zamenhofa, 93-236 L6d:i: uL Leona Kruczkowskiego 4 L031 jednostka bud:i:etowa 
320. XXXIll Liceum Og6lnoksztaic'lce im. Armii Krajowej, 94-054 LOd:i: uL Janusza Kusocinskiego 116 L033 jednostka bud:i:etowa 
321 XLIV Liceum Og6lnoksztaic'lce im. Antoniego Dobiszewskiego, 93-118 LOd:i: uL Wac/awa 22/24 L044 jednostka bud:l:etowa 
322. Zesp61 Szk61 Og61noksztalqcych nr I, 92-511 L6d:i: uL Piotra Czajkowskiego 14 ZSOI jednostka budzetowa 
323. Zesp61 Szk61 Og61noksztaicacych nr 4 im. Ireny Sendlerowej, 91-358 L6d:i: uL Stawowa 28 ZS04 jednostka bud:i:etowa 
324. Zesp61 Szk61 Og61noksztaicacych nr 5, im. Juliana Tuwima, 93-319 L6d:i: uL Kr61ewska 13115 ZS05 jednostka bud:i:etowa 
325. Zesp61 Szk61 Og6lnoksztaic<jcych nr 7 im. Wlodzimierza Puchalskiego, 94-304 L6d:i: uL Minerska 113 ZS07 iednostka bud:l:etowa 
326. Zesp61 Szk61 Og6lnoksztaic<jcych nr 8 im. Stanislawa Staszica, 92-538 L6d:i: ul. Stanislawa Czemika 1/3 ZS08 jednostka bud:i:etowa 
327. Zesp61 Szk61 Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wladyslawa Grabskiego, 91-008 LOd:i: uL Drewnowska 171 ZSETH jednostka bud:i:etowa 
328. Zesp6! Szk61 Ekonomii i Uslug im. Natalii G<jsiorowskiej, 93-533 LOd:i: uL Astronaut6w 19 ZSEiU iednostka budzetowa 
329. Zesp61 Szk6! Ponadgimnazjalnych nr 3, 90-315 L6di ul. Kilinskiego 1591163 ZSP3 jednostka bud:i:etowa 



330 Zesp61 Szk61 Gastronomicznych im. I Armii Wojska Polskiego, 90-373 L6dt uL Henryka Sienkiewicza 88 ZSG iednostka bud:i:etowa 

331 Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. kr61a Boleslawa Chrobrego, 91-008 L6dt uL Drewnowska 88 ZSP5 jednostka bud:i:etowa 

332. Zesp61 Szk61 Przemyslu Sp0Zywczego im. PowstaIic6w Wielkopolskich, 91-845 L6dt uL FranciszkaIiska 137 ZSPS jednostka bud:i:etowa 

333. ZesQ61 Szk61 Samochodowych, 91-335 L6dt uL Franciszka Pro:i:ka 3/5 ZSS jednostka bud:i:etowa 

334. Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisii Edukacji Narodowej, 93-590 L6dt aL Politechniki 38 ZSP9 iednostka bud:i:etowa 
335. Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika, 91-725 L6dt uL Strykowska 10118 ZSPIO iednostka bud:i:etowa 

336 Zesp61 Szk61 Przemyslu Mody im. Blogoslawionej Matki Teresy z Kalkuty, 93-161 L6dt uL Adama Naruszewicza 35 ZSPM jednostka budZetowa 

337. Zesp61 Szk61 Geodezyjno-Technicznych im. Sybirak6w, 91-503 L6dt uL Skrzydlata 15 ZSGT jednostka budZetowa 

338 Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 15 im. Stefana Kopcinskiego, 90-242 L6dt uL Kopcinskiego 5111 ZSPI5 jednostka bud:i:etowa 

339. Zesp61 Szk61 Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-JezioraIiskiego, 93-502 L6dt aL Politechniki 37 ZSTI jednostka bud:i:etowa 
340. Zesp61 Szk61 Poligraficznych im. Mikolaja Reja, 92-229 LOdt uL Edwarda 41 ZSP jednostka budZetowa 

341 Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszalka J6zefa Pilsudskiego, 91-212 L6dz uL Warecka 41 ZSP20 jednostka bud:i:etowa 
342. Zesp61 Szk61 Rzemiosla im. Jana KiliIiskiego, 91-022 L6dt uL lubardzka 2 ZSR jednostka bud:i:etowa 
343 Zesp61 Szk61 Samochodowych i Mechatronicznych, 93-126 L6dt uL Przybyszewskiego 73175 ZSSiM jednostka bud:i:etowa 
344. Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lodzi, 90-542 L6dt uL leromskiego 115 CKZiU jednostka bud:i:etowa 
345. Bursa Szkolna nr 11,91-008 L6dt uL Drewnowska 153/155 BSII iednostka bud:i:etowa 
346. Bursa Szkolna nr 12, 93-278 L6dt uL Podg6rna 9111 BSI2 jednostka bud:i:etowa 
347. Szkolne Schronisko Mlodzie:i:owe, 91-069 L6dt uL Legion6w 27 SSM jednostka bud:i:etowa 
348. Centrum Zaj<;c Pozaszkolnych nr I, 91-818 L6dz uL Zawiszy Czarnego 39 CZPI jednostka bud:i:etowa 
349. Centrum Zaj<;c Pozaszkolnych nr 2,93-490 L6dz uL Sopocka 3/5 CZP2 jednostka bud:i:etowa 
350. Centrum Zaj<;c Pozaszkolnych nr 3, 94-043 L6dz, uL Olimpijska 9 CZP3 jednostka budZetowa 



Zalqcznik Nr 2 
do zarzqdzenia Nr~1f.g NIlll8 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia t:f W~ 2018 r. 

Wykaz jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej, placowek opiekunczo - wychowawczych 
oraz centrow administracyjnych do obslugi placowek opiekunczo - wychowawczych 

obj~tych centralizacjll rozliczen podatku VAT 

Forma organizacyjno-
Lp. Nazwa podmiotu Symbol jednostki prawna 

\IIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POMOCY 
SPOLECZNEJ, PLACQWKI OPIEKlINCZO - WYCHOWA WCZE ORAZ CENTRA 

I ADMINISTRACYJNE DO OBSLlIGI PLACQWEK OPIEKlINCZO - WYCHOWAWCZYCH 
I Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w lodzi, 90-0I2l6di ul. Kililiskiego 1021102a / *11 MOPS jednostka budzetowa 
2. Pogotowie Opiekulicze Nr I w lodzi, 92-10 I L6di ul. Krokusowa 15117 PONRI jednostka budzetowa 
3 Pogotowie Opiekulicze Nr 2 w lodzi, 91-487 L6di ul. Pawiloliska 2/4 PONR2 iednostka budzetowa 
4. Dom Dziecka Nr I w Lodzi, 91-224l6di ul. Aleksandrowska 123 DDzi.Nrl jednostka budZetowa 
5. Centrum Administracyjne Nr I w lodzi, 91-224lOdi ul. Aleksandrowska 137 CANrl jednostka budzetowa 
a Dom Dziecka Nr 2 w lodzi, 91-224l6di ul. Aleksandrowska 137 DDzi.Nr2 jednostka budzetowa 
b. Dom Dziecka Nr lOw lodzi, 90-061 l6dz uL Nawrot 31 DDzi.NrIO jednostka budzetowa 
6. Dom Dziecka Nr 3 "Sloneczna Polana" w lodzi, 91- 485l6di ul. Sowiliskiego 3 DDzi.Nr3 jednostka budzetowa 
7. Centrum Administracyjne Nr 2 w lodzi, 91-851 lOdi ul. Marysiliska 100 CA.Nr2 jednostka budzetowa 
a. Dom Dziecka Nr 4 w lodzi, 91-851 L6di ul. Marysiliska 100 DDzi.Nr4 jednostka budzetowa 
b Dom Dziecka Nr II w lodzi, 93-035l6di ul. W61czaliska 251 lok.2 u DDzi.Nrll jednostka budzetowa 
c Dom Dziecka Nr 12 w lodzi, 93-035 lOdi ul. W61czaliska 251 10k. 4 u DDzi.Nr12 jednostka budzetowa 
8. Centrum Administracyjne Nr 3 w lodzi, 90-159l6di ul. Malachowskiego 74 CANr3 jednostka budzetowa 
a. Dom Dziecka Nr 5 w lodzi, 90-159l6di ul. Malachowskiego 74 DDzi.Nr5 jednostka budzetowa 
b Dom Dziecka Nr 13 w lodzi, 94-024 l6di ul. Wygodna 20 DDzi.Nr13 iednostka budzetowa 
c. Dom Dziecka Nr 14 w Lodzi, 90-613 l6di ul. Gdaliska 95 10k A DDzi.NrI4 iednostka budzetowa 
9 Centrum Administracvjne Nr 4 w lodzi, 93-030 l6di ul. Bednarska 15 CANr4 iednostka budzetowa 
a. Dom Dziecka Nr 6 im. Stanislawa lachowicza w Lodzi, 93-030 l6di ul. Bednarska 15 DDzi.Nr6 jednostka budzetowa 
b. Dom Dziecka Nr 15 w lodzi, 93-106 ul. Kililiskiego 206 DDzi.Nr15 jednostka budzetowa 

10. Centrum Administracyjne Nr 5 w lodzi, 93-552l6dz ul. Przyszkole 38 CANr5 jednostka budzetowa 
a. Dom Dziecka Nr 7 im. Stefana Zeromskiego w Lodzi, 93-552 l6di ul. Przyszkole 38 DDzi.Nr7 jednostka budzetowa 
b. Dom Dziecka Nr 16 w lodzi, 93-552 l6di ul. Brzozowskiego 3 DDzi.Nr16 jednostka budzetowa 

II Dom Dziecka Nr 8 w lodzi, 93-473 l6di ul. Zuch6w 4 DDzi.Nr8 jednostka budzetowa 
12. Dom Dziecka Nr 9 "Dom Mi~dzypokoleniowy Bednarska" w Lodzi, 93-030 l6dZ ul. Bednarska 15 a DDzi.Nr9 jednostka budzetowa 
13. Dom Dziecka dla Ma/Ych Dzieci w lodzi, 94-226 l6di ul. DruZynowa 3/5 DDzi.dMD jednostka budzetowa 
14. Dom Rodzinny "Ciechociliska" \Ii lodzi, 93-459 l6di ul. Ciechociliska 10 DR"CIECHOCINSKA" iednostka budzetowa 
15 Dom Rodzinny "Giewont" w lodzi, 92-116 l6di ul. Giewont 28a DR"GIEWONT" iednostka budzetowa 

/*1/ przy MOPS w lodzi dziala Miejski Zesp61 do Spraw Orzekania 0 Niepelnosprawnosci w lodzi, 
przy ul. Leczniczej 6 



Lp. 

Wykaz jednostek oswiatowych 
objt:tych centralizacjll rozliczen podatku VAT 

Nazwa podmiotu 

I ~lIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACY JNE - JEDNOSTKI OSWIATOWE 
I Szkola Podstawowa nr lim. Adama Mickiewicza, 90-212 L6di ul. dr Seweryna Sterlinga 24 

2 Szkola Podstawowa nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego, 90-302 L6di ul. Sienkiewicza 1371139 
3. Szkola Podstawowa nr 3 im. mir Henryka Dobrzanskiego, 91-144 L6M ul. Harcerzy Zatorowc6w 6 

4. Szkola Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej, 92-332 L6di al. Pilsudskiego 101 

5 Szkola Podstawowa nr 5, 93-193 L6dz ul. L~czycka23 

6. Szkola Podstawowa nr 6, 94-054 L6dz ul. Kusocinskiego 116 

7. Szkola Podstawowa nr 7 im. Orl'lt Lwowskich, 93-535 L6di ul. Wiosenna 1 

8. Szkola Podstawowa nr 10 im. Wladyslawa Broniewskiego, 93-188 L6dz ul. Przybyszewskiego 15/21 
9. Szkola Podstawowa nr 11 im. Marii Kownackiej, 94-107 L6di ul. Hufcowa 20 a 

10. Szkola Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki, 92-306 L6dz ul. Juliusza Jurczynskiego 1/3 
11 Szkola Podstawowa nr 14 im. J6zefa Lompy, 90-301 L6di ul. Wigury 811 0 

12. Szkola Podstawowa nr 19,94-108 L6di ul. Balonowa 1 

13. Szkola Podstawowa nr 23 im. Marii Bohuszewicz6wny, 90-707 L6di ul. Gdanska 16 

14 Szkola Podstawowa nr 24 im. Hanki Sawickiej, 91-308 L6M ul. Ciesielska 14 a 

15 Szkola Podstawowa nr 26 im. Armii "L6dz", 90-745 L6dz ul. Pogonowskiego 27/29 
16 Szkola Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego, 90-338 L6di uL Prz~dzalniana 70 

17. Szkola Podstawowa nr 30 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 91-855 L6dz ul. Rysownicza 1/3 
18 Szkola Podstawowa nr 33 im. dr Stefan a Kopcinskiego, 92-512 L6dz ul. Lermontowa 7 
19. Szkola Podstawowa nr 34 im. Leona Kruczkowskiego, 92-508 L6dz ul. Mieczyslawy Cwiklinskiej 9 
20. Szkola Podstawowa nr 35 im. Mariana Piechala, 91-013 L6dz ul. Tybury 4 

21 Szkola Podstawowa nr 36, 90-734 L6dz ul. Plk. dr Stanislawa Wiyckowskiego 35 

22. Szkola Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocinskiego, 92-207 L6dz ul. Szpitalna 9/11 
23. Szkola Podstawowa nr 38 im. dr Henryka Jordana, 93-144 L6dz ul. Krochmalna 21 

24 Szkola Podstawowa nr 40 im. Bohater6w Rewolucji 1905 r, 94-203 L6di ul. Ksawerego Praussa 2 

25 Szkola Podstawowa nr 41 im. Kr61a Wladyslawa Jagielly, 94-003 L6dz ul. Rajdowa 18 

26. Szkola Podstawowa nr 42 im. Stanislawa Staszica, 93-552 L6dz ul. Przyszkole 42 

27. Szkola Podstawowa nr 44 im. prof Jana Molla, 94-054 L6di ul. Kusocinskiego 100 

28. Szkola Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki, 91-431 L6dz ul. Boiownik6w Getta Warszawskiego 3 
29 Szkola Podstawowa nr 46 im. J6zefa Chelmotiskiego, 90-528 LOdz uL Kpt Pilota Franciszka Zwirki 11113 
30 Szkola Podstawowa nr 48 im. Stanislawa Moniuszki, 91-211 L6di uL Rydzowa 15 

31 Szkola Podstawowa nr 51 im. Stefana Linkego, 93-510 L6dz ul. Konstantego Ciolkowskiego 11 a 
32. Szkola Podstawowa nr 54 im. Komela Makuszynskiego, 91-050 L6dz ul. Wr6bla 5 

33 Szkola Podstawowa nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego, 91-349 L6dz ul. Antoniego Mackiewicza 9 
34. Szkola Podstawowa nr 56 im. Bronislawa Czecha, 91-025 L6dz ul. Turoszowska 10 
35. Szkola Podstawowa nr 58 im. Melchiora Watikowicza, 91-838 L6dz ul. Mlynarska 42/46 
36. Szkola Podstawowa nr 61 im. sw. Franciszka z Asyzu, 91-520 L6dz ul. Ok61na 183 
37 Szkola Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena 93-262 L6dz ul. Anczyca 6 
38 Szkola Podstawowa nr 65 im. Juliusza Slowackiego, 91-322 L6dz ul. Pojezierska 10 
39. Integracyjna Szkola Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka, 94-050 LOdz al. ks. kard. S. Wyszynskiego 86 
40 Szkola Podstawowa nr 70 im. Stanislawa Wyspiatiskiego, 90-207 L6dz ul. Rewolucji 1905 r 22 
41 Szkola Podstawowa nr 71 im. Henryka Sienkiewicza, 91-134 L6dz uL Roina 58 c 
42. Szkola Podstawowa nr 79 im. L6dzkich Olimpijczyk6w, 91-404 L6dz uL Pomorska 1381140 
43. Szkola Podstawowa nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Lodzi, 91-762 L6dz ul. Emilii Plater 28/32 
44. Szkola Podstawowa nr 83 im. Stanislawa lachowicza, 93- 165 L6dz ul. Podmiejska 21 
45. Szkola Podstawowa nr 91 im. Leona Teligi, 91-078 LOdz ul. Marcina Kasprzaka 45 
46 Szkola Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego, 91-464 L6dz ul. Wsp61na 5/7 
47. Szkola Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzynskiej, 93-379 L6dz ul. Pryncypalna 74 
48. Szkola Podstawowa nr 110 im. Partyzant6w Ziemi L6dzkiej, 93-329 L6dz ul. Zamkniyta 3 
49. Szkola Podstawowa nr 11 I, 90-252 L6dz ul. Stefana Jaracza 44/46 
50 Szkola Podstawowa nr 113 im. Adolfa Dygasitiskiego, 93-010 L6dz ul. Unicka 6 
51 Szkola Podstawowa nr 114 im. prof Jana Dembowskiego, 92-310 L6dz ul. Milionowa 64 
52 Szkola Podstawowa nr 116 im. Aleksego Rzewskiego, 91 -23 I L6dz ul. Ratajska 2/4 
53. Szkola Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja, 91-503 L6dz ul. Centralna 40 
54 Szkola Podstawowa nr 122, 91-363 L6M ul. Jesionowa 38 
55. Szkola Podstawowa nr 125 im. Janusza Korczaka, 93-429 L6di ul. Dzwonowa 18/20 
56. Szkola Podstawowa nr 130 im. Marszalka J6zefa Pilsudskiego, 93-645 L6dz ul. Gosciniec I 
57 Szkola Podstawowa nr 137 im. prof Aleksandra Kaminskiego, 94-042 L6dz ul. Florecist6w 3 b 
58. Szkola Podstawowa nr 138 im. Leopolda Staffa, 93-479 L6dz ul. sw. Franciszka z Asyzu 53 
59. Szkola Podstawowa nr 139 im. Wojska Polski ego, 92-116 L6dz uL Giewont 28 
60. Szkola Podstawowa nr 14 I im. gen. Mariusza Zaruskiego, 92-402 L6dz ul. Zakladowa 35 
61 Szkola Podstawowa nr 142 im. Zawiszy Czamego, 91-527 L6di ul. Lupkowa 6 
62. Szkola Podstawowa nr 143, 93-459 L6di ul. Kuznicka 12 
63. Szkola Podstawowa nr 149 im. Obrotic6w Westerplatte, 93-2 I 9 L6dz uL Tatrzatiska 69 a 
64. Szkola Podstawowa nr 152 im. Elizy Orzeszkowej, 90-559 L6dz ul. 28 Pulku Strzelc6w Kaniowskich 52/54 
65. Szkola Podstawowa nr 153 im. Marii Sklodowskiej-Curie, 91-81 I L6di ul. Obrotic6w Westerplatte 28 
66 Szkola Podstawowa nr 160 im. Powstanc6w SI'lskich, 90-513 L6dz ul. Andrzeja Struga 24 A 
67. Szkola Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka Jezioranskiego, 93-321 LOdz ul. Powszechna 15 

68 Szkola Podstawowa nr 164 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 94-035 L6di ul. Walerego Wr6blewskiego 65 

Zal~cznik Nr 3 
do zarz~dzenia Nr Ifl1~ lVII/I 8 
Prezydenta Miasta Lodzi 

z dnia t l14t~<> 2018 r. 

Symbol Forma organizacyjno-
jednostki prawna 

SPOOl jednostka budzetowa 

SP002 jednostka budzetowa 

SP003 jednostka budzetowa 
SP004 jednostka budzetowa 

SP005 jednostka budzetowa 
SP006 jednostka budzetowa 
SP007 jednostka budzetowa 
SPOI0 jednostka budzetowa 
SPOil jednostka budzetowa 
SP012 jednostka budzetowa 
SP014 jednostka budzetowa 
SP019 jednostka budzetowa 
SP023 jednostka budzetowa 
SP024 jednostka budzetowa 
SP026 jednostka budzetowa 
SP029 jednostka budzetowa 
SP030 jednostka budzetowa 
SP033 jednostka budzetowa 
SP034 jednostka budzetowa 
SP035 jednostka budzetowa 
SP036 jednostka budzetowa 
SP037 ~ednostka budzetowa 
SP038 ~ednostka budzetowa 
SP040 ~ednostka budzetowa 
SP041 ~ednostka budzetowa 
SP042 ~ednostka budzetowa 
SP044 ~ednostka budzetowa 
SP045 ~ednostka budzetowa 
SP046 iednostka budzetowa 
SP048 jednostka budzetowa 
SP051 jednostka budzetowa 
SP054 iednostka budzetowa 
SP055 jednostka budzetowa 
SP056 jednostka budzetowa 
SP058 jednostka budzetowa 
SP061 jednostka budzetowa 
SP064 jednostka budzetowa 
SP065 jednostka budzetowa 
ISP067 jednostka budzetowa 
SP070 jednostka budzetowa 
SP071 jednostka budzetowa 
SP079 jednostka budzetowa 
SP081 jednostka budzetowa 
SP083 jednostka budzetowa 
SP091 jednostka budzetowa 
SPIOI jednostka budzetowa 
SP109 jednostka budzetowa 
SPIIO jednostka budzetowa 
SPill jednostka budzetowa 
SP113 jednostka budzetowa 
SPI14 jednostka budzetowa 
SPI16 jednostka budzetowa 
SP120 ~ednostka budzetowa 
SPI22 jednostka budzetowa 
SPI25 jednostka budzetowa 
SP130 jednostka budzetowa 
SP137 jednostka budzetowa 
SP138 jednostka budzetowa 
SP139 ~ednostka budzetowa 
SPI41 jednostka budzetowa 
SP142 jednostka budzetowa 
SPI43 jednostka budzetowa 
SPI49 jednostka budzetowa 
SP152 jednostka budzetowa 
SP153 jednostka budzetowa 
SP160 jednostka budzetowa 
SP162 jednostka budzetowa 

SPI64 jednostka budzetowa 



69 Szkola Podstawowa nr 166 im. 19 Stycznia, 91-037 L6dz uL Szamotulska 1/7 SPI66 jednostka budzetowa 

70. Szkola Podstawowa nr 169 im. Marii D'lbrowskiej, 94-231 L6dz uL NapoleOilska 7117 SPI69 ;ednostka budzetowa 

71 Szkola Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoil, 90-038 L6dz uL Miedziana 113 SPI70 ;ednostka budzetowa 

72 Szkola Podstawowa nr 172 im. Prof Stefan a Banacha, 91-480 L6dz uL Jaskrowa 15 SPI72 ;ednostka budzetowa 

73 Szkola Podstawowa nr 173 im. I Dywizji Kosciuszkowskiej, 90-009 L6dz uL Sienkiewicza 46 SP173 ;ednostka budzetowa 

74. Szkola Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego, 93-259 L6dz uL Konstantego Ildefonsa Galczyilskiego 6 SP174 jednostka budzetowa 

75. Szkola Podstawowa nr 175 im. Henryka Ryla, 90-202 L6dz uL Pomorska 27 SP175 jednostka budzetowa 

76. Szkola Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zoski", 91-103 L6dz uL Lanowa 16 SP182 jednostka budzetowa 

77 Szkola Podstawowa nr 184 im. Ludwika Waryilskiego 91-496 L6dz uL Syrenki 19 a SP184 jednostka budzetowa 

78 Szkola Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleilczyk, 93-213 L6dz uL Juliusza Kossaka 19 SP189 jednostka budzetowa 
79 Szkola Podstawowa nr 190 im. Jaroslawa Iwaszkiewicza, 93-154 L6dz uL Malczewskiego 37/47 SPI90 jednostka budzetowa 

80. Szkola Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczyilskiego, 93-221 L6dz uL Stanislawa Standego 1 SP193 jednostka budzetowa 

81 Szkola Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima, 92-504 L6dZ uL Elsnera 8 SP199 jednostka budzetowa 

82. Szkola Podstawowa nr 204 im. Stefana Kardynala Wyszyilskiego, 92-610 L6di uL Gajcego 7111 SP204 jednostka budzetowa 

83. Szkola Podstawowa nr 205 im. sw. Jadwigi Kr610wej Polski, 92-482 L6dz uL D'lbr6wki I SP205 jednostka budzetowa 

84. Szkola Podstawowa nr 206,91-496 L6dz uL Lozowa 9 SP206 jednostka budzetowa 

85. Publiczne Gimnazjum nr lim. Kr61a Boleslawa Chrobrego, 90-212 L6dz uL Seweryna Sterlinga 24 GOI ;ednostka budzetowa 

86. Publiczne Gimnaz;um nr 2 im. Kr610wej Jadwigi, 90-262 L6dz uL Jaracza 26 G02 iednostka budzetowa 
87. Publiczne Gimnaz;um nr 3 im. Fryderyka Chopina, 90-228 L6dz uL Zacisze 7/9 G03 ;ednostka budzetowa 

88. Publiczne Gimnaz;um nr 5 im. Kr6la Wladyslawa Jagielly, 90-301 L6dZ uL Sienkiewicza 117 G05 ;ednostka budzetowa 

89. Publiczne Gimnaz;um nr 6 Ksi~dza Stanislawa Konarskiego, 91-041 L6di uL Boleslawa Limanowskiego 124 a G06 jednostka budzetowa 

90. Publiczne Gimnaz;um nr 7 im. Mikola;a Kopemika, 91-134 L6dz uL Ro;na 33 G07 jednostka budzetowa 

91. Publiczne Gimnaz;um nr 8 im. Tadeusza Kosciuszki, 91-022 L6dz uL Zubardzka 26 G08 jednostka budzetowa 
92 Publiczne Gimnazjum nr 10 im. Ra;munda Hiacynta Rembieliilskiego, 91-710 LOdz uL Harcerska 8/10 Gl0 jednostka budzetowa 

93 Publiczne Gimnazjum nr 12 im. Noblist6w Polskich, 91-315 L6dz uL ks. Stanislawa Brz6ski 23 G12 jednostka budzetowa 
94. Publiczne Gimnaz;um nr 13 im. Generala J6zefa Bema, 91-213 L6dz uL Wici 16 G13 jednostka budzetowa 

95. Publiczne Gimnaz;um nr 14 im. Roberta Schumana, 91-836 LOdz aL Pierwszej Dywizji 16/18 G14 jednostka budzetowa 
96. Publiczne Gimnaz;um nr 15 im. Aleksego RZewskiego, 91-485 L6dz uL gen. J6zefa SowiiIskiego 50/56 G15 jednostka budzetowa 
97. Publiczne Gimnaz;um nr 16 im. Ofiar Katynia, 91-496 L6di uL Syrenki 19 a G16 jednostka budzetowa 
98 Publiczne Gimnaz;um nr 17 im. Bohater6w Monte Cassino, 91-117 L6di uL Traktorowa 35 G17 jednostka budzetowa 
99. Publiczne Gimnaz;um nr 18 im. prof Jana Karskiego, 91-705 L6dz uL Tadeusza Mostowskiego 23/27 G18 jednostka budzetowa 

100 Publiczne Gimnaz;um nr 19 im. gen. Mariusza Zaruskiego, 91-087 LOdz uL Wapienna 17 G19 iednostka budzetowa 
101 Publiczne Gimnaz;um nr 20 im. Hugona Kol/'ltaja, 94-043 L6dz uL Olimpi;ska 9 G20 jednostka budzetowa 
102. Publiczne Gimnaz;um nr 21 im. Marii Sklodowskiej Curie, 94-108 L6dz uL Balonowa I G21 jednostka budzetowa 
103 Publiczne Gimnaz;um nr 22 im. Jerzego Kukuczki, 94-054 L6dz uL KusociiIskiego 100 G22 jednostka budzetowa 
104. Publiczne Gimnaz;um nr 24 im. gen. J6zefa Wybickiego, 90-737 L6d± uL Stefana Zeromskiego 26 G24 jednostka budzetowa 
105. Publiczne Gimnazjum nr 26 im. Mikola;a Reja, 90-755 L6di aL I-go Ma;a 89 G26 jednostka budzetowa 

106. Publiczne Gimnaz;um nr 28 im. Marszalka J6zefa Pilsudskiego, 90-032 L6d± uL dr Stefana Kopciilskiego 54 G28 jednostka budzetowa 
107 Publiczne Gimnaz;um nr 29 im. ks. Jana Twardowskiego, 92-306 L6d± uL Juliusza JurczyiIskiego 1/3 G29 jednostka budzetowa 
108. Publiczne Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza, 92-221 L6d± uL Nowogrodzka 6/14 030 jednostka budzetowa 
109. Publiczne Gimnaz;um nr 31 im. Szarych Szereg6w, 93-217 L6d± uL Stefana Grota Roweckiego I G31 jednostka budzetowa 
110. Publiczne Gimnaz;um nr 32 im. Karola Wojtyly, 90-325 L6dz uL Fabryczna 4 032 jednostka budzetowa 
III Publiczne Gimnaz;um nr 33, 92-108 L6d± uL Janosika 136 G33 jednostka budzetowa 
112. Publiczne Gimnaz;um nr 36 im. Krzysztofa Kieslowskiego, 92-413 LOdz uL D"br6wki 1 036 iednostka budzetowa 
113. Publiczne Gimnaz;um nr 37,93-524 L6dz uL Jaroslawska 29 G37 ;ednostka budzetowa 
114 Publiczne Gimnaz;um nr 38 im. Ksi~dza Kardynala Stefana Wyszynski ego, 93-491 L6dz uL Stanislawa Dubois 7/9 G38 iednostka budzetowa 
115. Publiczne Gimnaz;um nr 40 im. Wandy Rutkiewicz, 93-130 L6dz uL Kaliska 25/27 G40 ;ednostka budzetowa 
116. Publiczne Gimnazjum nr 41 im. Stefana Zeromskiego, 93-552 L6dz uL Bohdanowicza 11 G41 ;ednostka budzetowa 
117. Publiczne Gimnazjum nr 43 im. Karola Dedeciusa, 93-321 L6dz uL Powszechna 15 G43 ;ednostka budzetowa 
118 Publiczne Gimnazjum nr 44 im. Wislawy Szymborskiej, 93-267 L6dz uL Deotymy I G44 jednostka budzetowa 
119 Publiczne Gimnazjum nr 46 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, 93-144 LOdz uL Krochmalna 15 G46 jednostka budzetowa 
120. Publiczne Gimnazlum Mistrzostwa Sportowego w Lodzi, 92-511 L6dz uL Czajkowskiego 14 PGMS jednostka budzetowa 
121 Przedszkole Specjalne nr 1, 91-015 L6dz uL Mahatmy Gandhiego 26 PSOOI iednostka budzetowa 
122. Przedszkole Mielskie nr 2,93-426 L6dZ uL Sygnalowa 1 PM002 ;ednostka budzetowa 
123. Przedszkole Miejskie nr 4, 92-433 L6dz uL A. Kmicica 5 PM004 jednostka budzetowa 
124. Przedszkole Miejskie nr 5, 90-428 L6dz aL Kosciuszki 54 PM005 jednostka budzetowa 
125 Przedszkole Miejskie nr 7, 93-520 L6dz uL Smocza 4 PM007 jednostka budzetowa 
126. Przedszkole Mie;skie nr 8, 90-601 L6dz uL Zielona 21 PM008 jednostka budzetowa 
127. Przedszkole Miejskie nr 9, 91-717 L6dz uL Bracka 51a PM009 jednostka budzetowa 
128. Przedszkole Miejskie nr 10,90-338 L6dZ uL Przydzalniana 70 PM010 jednostka budzetowa 
129 Przedszkole Miejskie nr 12,94-208 L6dz uL Danilowskiego 2 PM012 jednostka budzetowa 
130 Przedszkole Miejskie nr 13,90-722 L6dz uL Wiyckowskiego 10 PMOl3 jednostka budzetowa 
131 Przedszkole Miejskie nr 14,91-403 L6dz uL ks. Franciszka Lubeckiego 5 PM014 jednostka budzetowa 
132. Przedszkole Mie;skie nr 15,90-036 L6dz uL Wysoka 28 PMOl5 jednostka budzetowa 
133 Przedszkole Mie;skie nr 16,91-363 L6dz uL Jesionowa 33 PM016 ;ednostka budzetowa 
134. Przedszkole Miejskie nr 1793-213 LOdz uL Kossaka 13 PM017 jednostka budzetowa 
135 Przedszkole Miejskie nr 18,91-430 LOdz uL Hamama 9 PM018 jednostka budzetowa 
136 Przedszkole Miejskie nr 20,93-347 L6dz uL SI Leszczynskie; 2 PM020 jednostka budzetowa 
137 Przedszkole Mie;skie nr 22,91-051 L6dz uL Rybna 20 PM022 ;ednostka budzetowa 
138. Przedszkole Miejskie nr 23,90-549 LOdz uL Zeromskiego 105 PM023 ;ednostka budzetowa 
139 Przedszkole Miejskie nr 26,93-319 L6dz uL Potulna 4 PM026 jednostka budzetowa 
140. Przedszkole Miejskie nr 28, 91-837 LOdz uL Racjonalizator6w 5 PM028 jednostka budzetowa 
141 Przedszkole Miejskie nr 30, 91-211 L6dz uL Rydzowa 19 PM030 jednostka budzetowa 
142. Przedszkole Miejskie nr 33, 91-817 L6dz uL Zielna 5 PM033 jednostka budzetowa 
143. Przedszkole Miejskie nr 34, 93-180 L6dz uL Zarzewska 26/30 PM034 jednostka budzetowa 
144 Przedszkole Miejskie nr 35, uL Zachodnia 16 a L6dz 91-058 PM035 jednostka budzetowa 
145 Przedszkole Mie;skie nr 36 Integracyjne, 93-547 L6dz uL Ceramiczna 7/9 PM036 ;ednostka budzetowa 
146. Przedszkole Miejskie nr 38,93-177 L6dz uL Stanislawa Jachowicza I PM038 ;ednostka budzetowa 
147. Przedszkole Miejskie nr 39,91-426 L6dZ uL Wierzbowa 6 F PM039 jednostka budzetowa 
148. Przedszkole Miejskie nr 40,93-472 L6dz uL Uroczysko 17 PM040 jednostka budzetowa 
149 Przedszkole Miejskie nr41, 90-706 L6dZ uL Gdanska 17119 PM041 jednostka budzetowa 
150. Przedszkole Miejskie nr 42,91-048 L6dz uL Gnieznienska 9 PM042 jednostka budzetowa 
151 Przedszkole Miejskie nr 43,91-039 L6dz uL Obomicka 6 PM043 jednostka budzetowa 
152. Przedszkole Miejskie nr 44,91-304 L6dz uL Sedziowska 18 a PM044 jednostka budzetowa 
153 Przedszkole Mie;skie nr 45, 91-473 L6dz uL dr Wladyslawa Bieganskiego 9 PM045 jednostka budzetowa 



154 Przedszkole Miejskie nr 47,91-867 L6dz ul. Kazimierza Deczytiskiego 24 PM047 jednostka budzetowa 

155 Przedszkole Miejskie nr48, 91-134 L6dz ul. Rojna29/31 PM048 jednostka budzetowa 

156. Przedszkole Miejskie nr 49,91-850 L6dz ul. Marysitiska 49 PM049 jednostka budzetowa 

157. Przedszkole Mieiskie nr 50,91-438 L6dz ul. Bojownik6w Getta Warszawskiego 14 PM050 iednostka budzetowa 

158 Przedszkole M ieiskie nr 52, 90-228 LOdz ul. Zacisze 3/5 PM052 iednostka budzetowa 

159. Przedszkole Miejskie nr 53, 91-017 L6dZ ul. Marcina Kasprzaka 57 PM053 jednostka budzetowa 

160 Przedszkole Miejskie nr 54, 90-607 L6dz ul. W61czanska 33 PM054 jednostka budzetowa 

161 Przedszkole Miejskie nr 55, 94-047 L6dZ al. ks. kard. Stefana Wyszynskiego 41 PM055 jednostka budzetowa 

162. Przedszkole Miejskie nr 56, 90-619 L6dz ul. kpt Stefana Pogonowskiego 71 PM056 jednostka budzetowa 

163. Przedszkole Miejskie nr 57, 90-135 L6dz ul. prez. Gabriela Narutowicza 30 PM057 jednostka budzetowa 

164 Przedszkole Mieiskie nr 58, 90-007 L6dz pI. Komuny Paryskiej 2 PM058 jednostka budzetowa 

165. Przedszkole Mieiskie nr 63,92-002 L6dz ul. Potokowa 15 PM063 jednostka budzetowa 

166 Przedszkole Mieiskie nr 65,93-100 L6dz ul. Stanislawa Przybyszewskiego 92 PM065 jednostka budzetowa 

167. Przedszkole Mieiskie nr 66,93-309 L6dz ul. Gra:zyny 34 PM066 jednostka budzetowa 

168. Przedszkole Mieiskie nr 71,90-206 L6dz ul. Rewolucji 1905 LI9 PM071 jednostka budzetowa 
169. Przedszkole Miejskie nr 72, 93-009 L6dz ul. Unicka 4 PM072 jednostka budzetowa 

170. Przedszkole Miejskie nr 73, 91-012 L6dz ul. Mahatmy Gandhiego 3 PM073 jednostka budzetowa 
171 Przedszkole Miejskie nr 74, 91-083 L6dZ ul. ks. Jana Dlugosza 28 a PM074 jednostka budzetowa 

172. Przedszkole Miejskie nr 75, 90-436 L6dZ al. Tadeusza Kosciuszki 81 PM075 jednostka budzetowa 
173. Przedszkole Miejskie nr 76,93-259 L6dz ul. Konstantego I1defonsa Galczynskiego 9 PM076 jednostka budzetowa 

174. Przedszkole Miejskie nr 77, 91-764 L6dZ ul. Bracka 23 PM077 iednostka budzetowa 

175. Przedszkole Miejskie nr 81,91-838 L6dz ul. Mlynarska 38 PM081 jednostka budzetowa 
176. Przedszkole Miejskie nr 83,92-328 L6dz ul. Zbiorcza 3 PM083 jednostka budzetowa 
177 Przedszkole Miejskie nr 84, 90-133 L6dz ul. Wierzbowa 40 PM084 jednostka budZetowa 
178. Przedszkole Miejskie nr 86, 93-430 L6dz ul. Demokratyczna 61/63 PM086 ~ednostka budzetowa 
179. Przedszkole Miejskie nr 88, 93-503 L6dz ul. Rogozitiskiego 4 PM088 ~ednostka budzetowa 
180. Przedszkole Miejskie nr 89, 93-510 L6dz ul. Konstantego Ciolkowskiego 7 a PM089 ~ednostka budzetowa 
181 Przedszkole Miejskie nr 90, 93-124 L6dz ul. plk Jana Kilitiskiego 228 PM090 ~ednostka budzetowa 

182 Przedszkole Miejskie nr 93, 92-005 L6dz ul. Wichrowa I a PM093 ~ednostka budzetowa 
183 Przedszkole Miejskie nr 94,92-108 L6dz ul. Janosika 136 PM094 iednostka budzetowa 
184 Przedszkole Miejskie nr 97,91-492 LOdz ul .gen J6zefa Bema 6 PM097 iednostka budzetowa 
185 Przedszkole Miejskie nr 98, 90-764 L6dz ul. Legion6w 126 PM098 jednostka budzetowa 
186 Przedszkole Miejskie nr 99,90-363 L6dz ul. Henryka Sienkiewicza 108 PM099 jednostka budZetowa 
187. Przedszkole Miejskie nr 100,90-265 L6dz ul. Piotrkowska 44 PM 100 jednostka budzetowa 
188. Przedszkole Miejskie nr 101,93-583 L6dz ul. Tadeusza Rejtana 10 PMIOI jednostka budzetowa 
189 Przedszkole Mieiskie nr 102,93-142 L6dZ ul. Kolowa 31 PM102 jednostka budzetowa 
190 Przedszkole Miejskie nr 105,91-037 L6dz ul. Szamotulska 9 PMI05 jednostka budzetowa 
191 Przedszkole Mieiskie nr 106,93-533 L6dz ul. Astronaut6w 17 PMI06 jednostka budzetowa 
192. Przedszkole Miejskie nr 107,92-235 L6dz ul. J6zefa 19 PM107 jednostka budzetowa 
193 Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddzialami Integracyjnymi, 91-350 L6dz ul. Jana 6 PM109 jednostka budZetowa 
194. Przedszkole Miejskie nr 110,91-024 L6dz ul. Uniejowska 2 a PMll0 jednostka budzetowa 
195. Przedszkole Miejskie nr 112, 94-029 L6dz ul. Wiletiska 20 a PM112 jednostka budzetowa 
196. Przedszkole Miejskie nr 114lntegracyjne, 91-754 L6dZ ul. Starosikawska 18 PM114 jednostka budzetowa 
197. Przedszkole Miejskie nr 115, 91-117 L6dz ul. Traktorowa 37 a PM115 jednostka budzetowa 
198. Przedszkole Miejskie nr 117,93-248 L6dz ul. Kadlubka 38 PMI17 jednostka budzetowa 
199. Przedszkole Miejskie nr 118, 93-256 L6dz ul. Gabrieli Zapolskiei 54 PM118 ~ednostka budzetowa 
200 Przedszkole Mieiskie nr 119, 93-203 L6dZ ul. Lucjana Rydla 17 PM119 ~ednostka budzetowa 
201 Przedszkole Miejskie nr 120, 91-201 L6dz ul. Aleksandrowska 20 a PM120 iednostka budzetowa 

02. Przedszkole Miejskie nr 121, 91-013 L6dz ul. Stanislawa Tybury 4 b PM121 iednostka budZetowa 
03 Przedszkole Miejskie nr 122,93-540 L6dz ul. Bydzinska 3 PMI22 iednostka budZetowa 

204. Przedszkole Miejskie nr 123, 91-134 L6dz ul. Rojna 24 PMI23 jednostka budzetowa 
205. Przedszkole Miejskie nr 124,93-554 L6dz ul. Cieszytiska 16 PMI24 jednostka budZetowa 
206. Przedszkole Miejskie nr 125,90-158 L6dz ul. Stanislawa Malachowskiego 14/20 PMI25 jednostka budzetowa 

07. Przedszkole Miejskie nr 126, 93-253 L6dz ul. Wladyslawa Broniewskiego 10111 03 PMI26 jednostka budzetowa 
08. Przedszkole Miejskie nr 128, 91-144 L6dz al. Harcerzy Zatorowc6w 2 PMI28 jednostka budzetowa 

209. Przedszkole Miejskie nr 129, 93-208 LOdz ul. Tatrzatiska 100 PMI29 jednostka budZetowa 
210. Przedszkole Miejskie nr 130, L6dz 93-224 ul. Podhalanska 18 PM130 jednostka budZetowa 
211. Przedszkole Miejskie nr 131, 93-272 L6dz ul. Podg6ma 57 a PMI31 jednostka budZetowa 
212. Przedszkole Mieiskie nr 133, 94-017 L6dz ul. Krzemieniecka 22 b PM133 jednostka budzetowa 
1213 Przedszkole Mieiskie nr 137 Integracyjne, 93-217 LOdz ul. Grota Roweckiego 6 PM137 jednostka budzetowa 
214. Przedszkole Miejskie nr 138,90-030 L6dz ul. Przydzalniana 40 PMI38 jednostka budzetowa 
1215 Przedszkole Miejskie nr 139,91-158 L6dz ul. Lniana 21 PM 139 ~ednostka budZetowa 
216. Przedszkole Mieiskie nr 140,91-033 L6dz ul. gen. Kazimierza Pulaskiego 12 PM140 ~ednostka budzetowa 
217. Przedszkole Miejskie nr 141,91-140 LOdz al. Pasjonist6w 15 PMI41 iednostka budZetowa 

18 Przedszkole Miejskie nr 142,93-219 L6dz ul. Jana Brzechwy 3 PMI42 jednostka budzetowa 
219. Przedszkole Miejskie nr 143, 91-350 L6dz ul. Jana 18 PM143 jednostka budzetowa 
220. Przedszkole Miejskie nr 144,94-043 L6dz ul. Olimpiiska 6 PMI44 jednostka budzetowa 
221 Przedszkole Mieiskie nr 146, 93-217 L6dz ul. Gustawa Morcinka 3 PMI46 jednostka budzetowa 
222. Przedszkole Miejskie nr 148,91-211 L6di ul. Rydzowa II PMI48 ~ednostka budzetowa 
223. Przedszkole Miejskie nr 149,91-469 L6di ul. Murarska 42 PMI49 jednostka budzetowa 
224. Przedszkole Miejskie nr 151,94-101 L6di ul. Narciarska20/22 PMI51 jednostka budzetowa 
225. Przedszkole Mieiskie nr 152, 94-004 L6di ul. Retkitiska 78 PMI52 jednostka budzetowa 
226. Przedszkole Miejskie nr 153,91-310 L6dZ ul. gen Zygmunta Sierakowskiego 47 PMI53 jednostka budzetowa 
227. Przedszkole Mieiskie nr 154, 94-044 L6di ul. Przelajowa 21 PMI54 ~ednostka budZetowa 

28 Przedszkole Miejskie nr 155,93-149 LOdz ul. Mazurska 47 PMI55 ~ednostka budzetowa 
29. Przedszkole Miejskie nr 156,93-219 L6di ul. Tatrzatiska 59 PMI56 jednostka budzetowa 

230. Przedszkole Miejskie nr 159,93-166 L6dz ul. L'lczna 53 PMI59 jednostka budzetowa 
231. Przedszkole Miejskie nr 160, 91-850 L6di ul. Marysiilska 100 a PMI60 jednostka budzetowa 
232. Przedszkole Miejskie nr 163,92-538 L6dz ul. Stanislawa Czemika 113 PMI63 jednostka budZetowa 
233. Przedszkole Miejskie nr 164, 92-511 L6di ul. Piotra Czaikowskiego 4 PMI64 jednostka budzetowa 
234. Przedszkole Miejskie nr 165,94-107 L6dz ul. Hufcowa 14 PM165 jednostka budzetowa 
235. Przedszkole Miejskie nr 170, 94-052 L6di ul. ks. Jerzego Popieluszki 13 a PMI70 jednostka budzetowa 
236. Przedszkole Miejskie nr 171, 92-524 L6di ul. Maksyma Gorkiego 41 PM171 iednostka budzetowa 

37 Przedszkole Miejskie nr 173, 94-047 L6dz al. ks. kard. Wyszytiskiego 62 PM173 jednostka budzetowa 
238. Przedszkole Miejskie nr 174,94-054 L6dz ul. Jana Kusocitiskiego 122 a PMI74 jednostka budZetowa 



239 Przedszkole Mielskie nr 175, 92-508 L6dZ ul. Mieczyslawy Cwikliilskiej 9 PMI75 jednostka budzetowa 

240. Przedszkole Miejskie nr 176,91-470 L6dZ ul. Blacharska 21 PM176 jednostka budzetowa 

241 Przedszkole Miejskie nr 183,92-544 LOdi: ul. Stanislawa Czemika 18 PMI83 iednostka budzetowa 

242. Przedszkole Miejskie nr 185, 92-207 L6di: ul. Szpitalna 13 PM185 jednostka budzetowa 

243. Przedszkole Miejskie nr 192,93-322 L6di: ul. Mieszczanska 15 PMI92 jednostka budzetowa 

244. Przedszkole Miejskie nr 199 90-562 L6di: ul. Lakowa 13 PM199 iednostka budzetowa 

245 Przedszkole Miejskie nr 200, 93-323 L6di: ul. Zamkni~ta 1 PM200 iednostka budzetowa 

246. Przedszkole Miejskie nr 202,91-304 L6di: ul. S~dziowska 8110 PM202 iednostka budzetowa 

247. Przedszkole Miejskie nr 204,91-495 L6di: ul. Sitowie 15 PM204 iednostka budzetowa 

248 Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddzialami lntegracyjnymi, 92-512 L6di: ul. Michala Lermontowa 7 PM206 iednostka budzetowa 

249 Przedszkole Miejskie nr 207,90-361 L6di: ul. Piotrkowska 272 PM207 jednostka budzetowa 

250. Przedszkole Mieiskie nr 208, 90-613 L6di: ul. Gdailska 84 PM208 jednostka budZetowa 

251 Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddzialami Integracyjnymi, 94-058 L6di: ul. Batalion6w Chlopskich 21 PM214 jednostka budzetowa 

252 Przedszkole Miejskie nr 215,93-356 L6di: ul. Budowlana 11113 PM215 jednostka budzetowa 

253 Przedszkole Miejskie nr 218, 92-306 L6di: ul. Juliusza Jurczyilskiego 1/3 PM218 jednostka budzetowa 

~54. Przedszkole Miejskie nr 220,90-231 L6di: ul. Stefana Jaracza 68 PM220 jednostka budzetowa 

~55. Przedszkole Miejskie nr 221 lntegracyjne, 93-281 L6di: al. Marsz. Rydza - Smiglego 38 PM221 jednostka budzetowa 

~56. Przedszkole Miejskie nr 223,90-009 L6di: ul. Sienkiewicza 42 PM223 jednostka budzetowa 

~57 Przedszkole Miejskie nr 224,90-032 L6di: ul. Kopciilskiego 54 PM224 jednostka budzetowa 

258. Przedszkole Miejskie nr 227,92-310 L6di: ul. Milionowa 72 PM227 jednostka budzetowa 

~59 Przedszkole Miejskie nr 229,92-613 L6di: ul. Gliszczyilskiego 3b PM229 jednostka budzetowa 

~60 Przedszkole Miejskie nr 230, 92-60 I L6di: ul. Przylesie 22 PM230 jednostka budzetowa 

~61 Przedszkole Miejskie nr 231, 91-496 LOdi: ul. Syrenki 19 a PM231 jednostka budzetowa 

~62 Przedszkole Miejskie nr 233, 93-642 LOdi: ul. Kolumny 301 PM233 jednostka budzetowa 

1263 Przedszkole Mieiskie nr 234, 92-413 LOdi: ul. Ziemowita 23 PM234 jednostka budzetowa 

1264 Przedszkole Miejskie nr 235, 91-358 L6di: ul. Stawowa 28 PM235 jednostka budzetowa 

[265. Zesp61 Szkolno-Przedszkolny nr 1,94-017 L6di: ul. Krzemieniecka 24 a ZSZ-PI jednostka budzetowa 

~66 Zesp61 Szkolno-Przedszkolny nr 2,92-720 L6di: ul. Jugoslowiailska 2 ZSZ-P2 jednostka budzetowa 

~67 Pailstwowa Szkola Muzyczna I Stopnia im. Aleksandra Tansmana, 92-207 L6di: ul. Szpitalna 5/7 PSMISt. jednostka budzetowa 

~68. Zesp61 Szk61 Specjalnych nr 2, 90-561 L6di: ul. Karolewska 30/34 ZSS2 jednostka budzetowa 

269 Szkola Podstawowa Specjalna nr 60, 91-520 L6di: ul. Ok61na 181 SPS060 iednostka budzetowa 

270 Szkola Podstawowa Specjalna nr 105 im. Jacka Kuronia, 91-744 L6di: ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2 SPSI05 iednostka budzetowa 

271 Szkola Podstawowa Specjalna nr 128 im. Jana Brzechwy, 92-208 L6di: ul. Niciamiana 2 a SPSl28 iednostka budzetowa 

~72 Szkola Podstawowa Specjalna nr 145, 92-101 L6di: ul. Krokusowa 15117 SPSl45 jednostka budZetowa 

~73 Szkola Podstawowa Specjalna nr 146, 91-738 L6di: ul. Spoma 36/50 SPSl46 iednostka budZetowa 

~74 Szkola Podstawowa Specjalna nr 168, 91-104 L6di: ul. Plantowa 7 SPS168 jednostka budZetowa 

~75 Szkola Podstawowa Specjalna nr 176, 90-056 L6di: ul. prez. Franklina Roosevelta 11113 SPS176 jednostka budzetowa 

276. Szkola Podstawowa Specjalna nr 194, 93-143 L6di: ul. Siarczana 29/35 SPS194 jednostka budzetowa 

277. Szkola Podstawowa Specjalna nr 201, 91-229 L6d" ul. Aleksandrowska 159 SPS201 jednostka budzetowa 

278. Zesp61 Szk61 Zawodowych Specjalnych nr 2, 91-836 L6di: al. I Dywizji 16118 ZSZS2 jednostka budzetowa 

279. Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Janusza Korczaka, 93-138 L6di: ul. Siedlecka 7/21 SOSWI jednostka budzetowa 

280 Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 im. dr. Henryka Jordana "Jordan6wka", 90-156 L6di: ul. Tkacka 34/36 SOSW3 jednostka budzetowa 
281 Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4, 90-149 L6di: ul. Krzywickiego 20 SOSW4 jednostka budzetowa 
282. Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6, im. mjr. Hieronima Baranowskiego, 91-866 L6di: ul. Dziewanny 24 SOSW6 jednostka budzetowa 
283. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, 91-335 L6di: ul. Hipoteczna 3/5 PPPI jednostka budzetowa 
284. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2,91-360 L6di: ul. Motylowa 3 PPP2 jednostka budzetowa 

~85 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3,90-019 L6di: ul. Dowborczyk6w 5 PPP3 jednostka budzetowa 

~86 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4, 92-332 L6di: al. Pilsudskiego 101 PPP4 jednostka budzetowa 
287 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5, 90-552 L6di: ul. Kopemika 40 PPP5 iednostka budzetowa 
288. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 93-008, L6di: ul. Rzgowska 25 PPP6 jednostka budZetowa 

289. 
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami 

SPPPDZ 
Rozwojowymi, 94-050 L6di: al. ks. kard. Stefana Wyszynski ego 86 jednostka budzetowa 

290. Specialistyczna Poradnia WSJlierania Rozwoiu i Terapii, 91-335 L6d" ul. Hipoteczna 3/5 SPWRiT jednostka budZetowa 
291 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Mlodziezv, 94-050 L6di: al. ks. kard. Stefana Wyszyilskiego 86 PPPdM jednostka budzetowa 

292. Palac MlodzieZy im. Juliana Tuwima, 94-050 LOdi: al. ks. kard. Stefana Wyszyilskiego 86 PM jednostka budzetowa 
293. Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii SOS nr 1, 91-087 LOdi: ul. Wapienna 24 a MOSI jednostka budzetowa 
294. Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii nr 2, 91-232 L6d" ul. Spadkowa 11 MOS2 jednostka budzetowa 

95. Mlodziezowy OSrodek Socjoterapii nr 3,93-121 L6d" ul. Cz~stochowska 36 MOS3 jednostka budzetowa 
296 Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii nr 4,91-491 L6di: ul. Lucji 12116 MOS4 jednostka budzetowa 

297 Mlodziezowy Osrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej, 91-008 L6d" ul. Drewnowska 151 MOW3 iednostka budZetowa 

1298 Centrum Uslug Wsp61nych Oswiaty w Lodzi, 90-552 LOdi: ul. Kopemika 36 CUWO iednostka budzetowa 

299 L6dzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego, 90-142 L6di: ul. dr Stefana Kopciilskiego 29 LCDNiKP iednostka budzetowa 

300 I Liceum Og6lnoksztalc<lce im. Mikolaia Kopemika, 90-734 L6di: ul. p1k dr Stanislawa Wieckowskiego 41 LOOI iednostka budZetowa 
301 11 Liceum Og6lnoksztalcace im. prez. Gabriela Narutowicza, 90-031 L6di: ul. Nowa 11/13 L002 jednostka budZetowa 
302 III Liceum Og61noksztalcljce im. Tadeusza Kosciuszki, 90-009 LOdi: ul. Henryka Sienkiewicza 46 LOO3 jednostka budZetowa 
303. IV Liceum Og61noksztalcljce im. Emilii Sczanieckiej, 91-416 L6di: ul. Pomorska 16 L004 jednostka budzetowa 
304. VI Liceum Og61noksztalcljce im. Joachima Lelewela, 93-165 L6di: ul. Podmiejska 21 LOO6 jednostka budzetowa 
305. VI11 Liceum Og61noksztalcllce im. Adama Asnyka, 90-225 L6di: ul. Pomorska 105 L008 iednostka budzetowa 

306 IX Liceum Og6lnoksztalc<lce im. Jaroslawa Dllbrowskiego, 93-025 L6di: ul. Ignacego Paderewskiego 24 L009 iednostka budzetowa 
307. XII Liceum Og61noksztalcllce im. Stanislawa Wyspiailskiego, 91-409 L6di: al. Karola Anstadta 7 LOI2 iednostka budzetowa 
308. XIII Liceum Og6lnoksztalcllce im. Marii Piotrowiczowej, 91-430 L6di: ul. Zuli Pacanowskiei 4 L013 iednostka budzetowa 
309. XV Liceum Og6lnoksztalc'lce im. Jana Kasprowicza, 91-204 L6di: ul. Traktorowa 77 L015 jednostka budzetowa 
310. XVIII Liceum Og61noksztalcljce im. J~drzeja Sniadeckiego, 94-203 L6di: ul. Feliksa Perla II LOI8 jednostka budZetowa 
311 XX Liceum Og61noksztalcljce im. Juliusza Siowackiego, 93-558 L6di: ul. Obywatelska 57 L020 jednostka budzetowa 
312. XXI Liceum Og6lnoksztalcllce im. Boleslawa Prusa, 90-509 L6di: ul. Kopemika 2 L021 jednostka budzetowa 

313. XXIII Liceum Og61noksztalcace im. ks. prof J6zefa Tischnera, 92-301 LOdi: al. Marsz. J6zefa Pilsudskiego 159 L023 jednostka budzetowa 
314. XXIV Liceum Og6lnoksztalc'lce im. Marii Sklodowskiej-Curie, 91-850 LOdi: ul. Marysinska 61/67 L024 jednostka budZetowa 
315. XXV Liceum Og6lnoksztalc'lce im. Stefana Zeromskiego, 93-224 L6d" ul. Podhalanska 2 a L025 iednostka budZetowa 
316. XXVI Liceum Og6lnoksztalcljce im. Krzysztofa Kamila Baczynskiego, 94-029 LOd" ul. Wilenska 22 a L026 iednostka budZetowa 

317. XXIX Liceum Og6lnoksztalc'lce im. hm. Janka Bytnara "Rudego", 90-147 L6di: ul. Aleksandra Zelwerowicza 38/44 L029 iednostka budzetowa 
318. XXX Liceum Og6lnoksztalcljce im. ks. bp. Ignacego Krasickiego, 91-039 L6d" ul. Obomicka 11/13 L030 iednostka budZetowa 
319. XXXI Liceum Og6lnoksztalcljce im. Ludwika Zamenhofa, 93-236 L6d" ul. Leona Kruczkowskiego 4 L031 iednostka budzetowa 
320. XXXIII Liceum Og6lnoksztal~e im. Armii Krajowej, 94-054 L6d" ul. Janusza Kusocinskiego 116 L033 jednostka budZetowa 
321 XLIV Liceum Og6lnoksztalcljce im. Antoniego Dobiszewskiego, 93-118 L6d" ul. Waclawa 22/24 L044 jednostka budzetowa 



322 Zesp61 Szk61 Og61noksztalcljcych nr I, 92-511 L6dz ul. Piotra Czajkowskiego 14 ZSOI jednostka budzetowa 

323. Zesp61 Szk61 Og61noksztalcljcych nr 4 im. Ireny Sendlerowej, 91-358 L6dz ul. Stawowa 28 ZS04 jednostka budzetowa 

324. Zesp61 Szk61 Og6lnoksztalC<jcych nr 5, im. Juliana Tuwima, 93-319 LOdz ul. Kr61ewska 13115 ZS05 jednostka budzetowa 

325. Zesp61 Szk61 Og6lnoksztalc&cych nr 7 im. Wlodzimierza Puchalskiego, 94-304 L6dz ul. Minerska 1/3 ZS07 jednostka budzetowa 

326. Zesp61 Szk61 Og61noksztalcljcych nr 8 im. Stanislawa Staszica, 92-538 L6dz ul. Stanislawa Czemika 1/3 ZS08 jednostka budzetowa 

327. Zesp61 Szk61 Ekonomiczno-Turvstvczno-Hotelarskich im. Wladyslawa Grabskiego, 91-008 L6dz ul. Drewnowska 171 ZSETH jednostka budzetowa 

328. Zesp61 Szk61 Ekonomii i Uslug im. Natalii G&siorowskiej, 93-533 L6dz ul. Astronaut6w 19 ZSEiU jednostka budzetowa 

329. Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 3, 90-315 L6dz ul. Kilir'lskiego 1591163 ZSP3 jednostka budzetowa 

330. Zesp61 Szk61 Gastronomicznych im. 1 Armii Wojska Polskiego, 90-373 L6dz ul. Henryka Sienkiewicza 88 ZSG jednostka budzetowa 

331. Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. kr61a Boleslawa Chrobrego, 91-008 L6di: ul. Drewnowska 88 ZSP5 jednostka budzetowa 

332. Zesp61 Szk61 Przemyslu Sp0Zywczego im. Powstar'lc6w Wielkopolskich, 91-845 L6di: ul. Franciszkar'lska 137 ZSPS jednostka budzetowa 

333. Zesp61 Szk6! Samochodowych, 91-335 L6di: ul. Franciszka Prozka 3/5 ZSS jednostka budzetowa 

334 Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej, 93-590 L6di: al. Politechniki 38 ZSP9 jednostka budzetowa 

335. Zesp61 Szk6! Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika, 91-725 L6di: ul. Strykowska 10118 ZSP10 jednostka budzetowa 

336. Zesp6! Szk6! Przemyslu Mody im. Blogoslawionej Matki Teresy z Kalkuty, 93-161 L6di: ul. Adama Naruszewicza 35 ZSPM jednostka budzetowa 

337. Zesp61 Szk61 Geodezvjno-Technicznych im. Sybirak6w, 91-503 L6d:/: ul. Skrzydlata 15 ZSGT jednostka budzetowa 

338. Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 15 im. Stefana Kopcir'lskiego, 90-242 L6d:/: ul. Kopcir'lskiego 5/11 ZSP15 jednostka budzetowa 

339. Zesp61 Szk61 Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorar'lskiego, 93-502 L6di: al. Politechniki 37 ZSTI jednostka budzetowa 
340. Zesp61 Szk61 Poligraficznych im. Mikolaja Reja, 92-229 L6di: ul. Edwarda 41 ZSP jednostka budzetowa 

341 Zesp61 Szk61 Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszalka J6zefa Pilsudskiego, 91-212 L6di: ul. Warecka 41 ZSP20 jednostka budzetowa 

342. Zesp61 Szk6! Rzemiosla im. Jana Kilir'lskiego, 91-022 L6di: ul. Zubardzka 2 ZSR jednostka budzetowa 
343 Zesp61 Szk61 Samochodowych i Mechatronicznych, 93-126 L6di: ul. Przybyszewskiego 73/75 ZSSiM jednostka budzetowa 

344. Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lodzi, 90-542 L6d:/: ul. Zeromskiego 115 CKZiU jednostka budzetowa 

1345 Bursa Szkolna nr 11,91-008 L6di: ul. Drewnowska 1531155 BSll jednostka budzetowa 
346. Bursa Szkolna nr 12, 93-278 LOdi: ul. Podg6ma 9111 BS12 jednostka budzetowa 
347. Szkolne Schronisko Mlodziezowe, 91-069 L6di: ul. Legion6w 27 SSM jednostka budzetowa 
348. Centrum Zaj~c Pozaszkolnych nr 1,91-818 L6di: ul. Zawiszy Czamego 39 CZPl jednostka budzetowa 
349. Centrum Zaj~c Pozaszkolnych nr 2, 93-490 L6di: ul. Sopocka 3/5 CZP2 jednostka budzetowa 
350 Centrum Zaj~c Pozaszkolnych nr 3, 94-043 L6di:, ul. Olimpijska 9 CZP3 jednostka budzetowa 
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Zalqcznik Nr 4 
do zarzqdzenia Nr'l11g-VII1I8 
Prezyd~a Miasta Lodzi 
zdnia T tul~¢ 2018r. 

Wykaz domow pomocy spolecznej 
obj~tych centralizacjll rozliczen podatku VAT 

Nazwa podmiotu Symbol jednostki 
Forma organizacyjno-

prawna 

I MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - DOMY POMOCY SPOLECZNEJ 

1 2 Dom Pomocy Spolecznej w Lodzi, 90-640 ul. 28 Pulku Strzelc6w Kaniowskich 32 2DPS iednostka budzetowa 

2 5 Dom Pomocy Spolecznej w Lodzi, 93-278 L6dt ul. Podg6rna 2114 5DPS iednostka budzetowa 

3 6 Dom Pomocy Spolecznej w Lodzi. 91-836 L6dt ul. Zlotnicza 10 6DPS iednostka budzetowa 

4. Dom Pomocy Spolecznej w Lodzi, 91-324 L6dt ul. Sierakowskiego 65 DPSI iednostka budzetowa 

5 Dom Pomocy Spolecznej w Lodzi, 91-232 L6dt ul. Spadkowa 4/6 DPSII jednostka budzetowa 

6. 
Dom Pomocy Spolecznej "Dom Kombatanta"im. Majora Eugeniusza Gedymina Kaszynskiego "Nurta" 

DPS"DK" 
w Lodzi, 91-480 L6dt ul. Przyrodnicza 24/26 iednostka budzetowa 

7. Dom Pomocy Spolecznei " Wl6kniarz " im. Jana Pawla II w Lodzi, 94-017 L6dt ul. Krzemieniecka 7/9 DPS"WL" iednostka budzetowa 
8. Dom Pomocy Spolecznei " Pogodna Jesieli w Lodzi", 91-503 L6dt ul. Dojazdowa 5/7 DPS"PJwL" iednostka budzetowa 
9. Dom Pomocy Spolecznei w Lodzi, 91-142 ul. Rojna 15 DPSIII iednostka budzetowa 

10. 3 Dom Pomocy Spolecznei w Lodzi, 93-345 L6dt ul. Paradna 36 3DPS iednostka budzetowa 

11 
Centrum RehabiJitacyjno-Opiekuncze - Dom Pomocy Spolecznej w Lodzi, 92-338 L6dt ul. Przybyszewskiego 

eRO-DPS 
255/267 iednostka budzetowa 

12. Dom Pomocy Spolecznei w Lodzi, 93-423 L6dt ul. Rudzka 56 DPSIV iednostka budzetowa 
13. Dom Pomocy Spolecznej w Lodzi, 90-145 L6dt ul. Narutowicza 114 DPSV jednostka budzetowa 
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1. CZF;SC OGOLNA 

lnstrukcja rozliczania podatku od towarow i uslug w miejskich jednostkach organizacyjnych 
i komorkach organizacyjnych Urzt(du Miasta Lodzi okresla zakres technicznych czynnosci 

zwiqzanych z prowadzeniem rozliczen w podatku od towarow i uslug. 

Uproszczony opis czynnosci podlegajqcych opodatkowaniu podatkiem V AT przedstawia 

tabela, stanowiqca zalqcznik Nr 1 do Instrukcji. 

a) Podstawa prawna 

Niniejsza Instrukcja, w zakresie prowadzenia rozliczen z tytulu podatku VAT, zostala 
sporzqdzona w oparciu 0 nastt(pujqce przepisy: 

- ustawt( z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towarow i uslug (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86); 

- ustawt( z dnia 5 wrzesnia 2016 r. 0 szczegolnych zasadach rozliczen podatku 
od towarow i uslug oraz dokonywania zwrotu srodkow publicznych przeznaczonych 
na realizacjt( projektow finansowanych z udzialem srodkow pochodzqcych z budzetu 
Unii Europejskiej lub od panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu przez jednostki samorzqdu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 
i 1948); 

- rozporzqdzenie Ministra Finansow z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujqcych 

(Dz. U. poz. 363); 

- rozporzqdzenie Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie 
zwolnien z obowiqzku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujqcych 

(Dz. U. poz. 2454). 

b) Siowniczek 

Ilekroc w Instrukcji jest mowa 0: 

1. Ustawie 0 VAT - rozumie sit( przez to ustawt( z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku 

od towarow i uslug; 

2. Instrukcji - rozumie sit( przez to "Instrukcjt( rozliczania podatku od towarow i uslug 
w miejskich jednostkach organizacyjnych i komorkach organizacyjnych Urzt(du 
Miasta Lodzi". Instrukcja okresla zakres technicznych czynnosci zwiqzanych 
z prowadzeniem rozliczen podatku od towarow i uslug; 

3. Terenach budowlanych - rozumie sit( przez to grunty przeznaczone pod zabudowt( 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 
braku takiego planu - zgodnie z decyzjq 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, 0 ktorych mowa w przepisach 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym; 
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4. Miejskiej jednostce organizacyjnej - rozumie sit( przez to jednostkt( organizacyjn,!, 
(zaklad budzetowy) dzialaj,!c,! w sektorze finans6w publicznych, utworzon'! przez 
Miasto L6dz w celu realizacji jego zadan i niebt(d,!c,! sp61k,! prawa handlowego; 

5. Komorce organizacyjnej - rozumie sit( przez to wydzial, r6wnorzt(dn,! kom6rkt( 
organizacyjn,! 0 innej nazwie lub samodzieln,! kom6rkt( organizacyjn,! Urzt(du Miasta 
Lodzi; 

6. Wydziale Ksi«gowosci rozumle sit( przez to Wydzial Ksit(gowosci 
w Departamencie Finans6w Publicznych Urzt(du Miasta Lodzi; 

7. Wydziale Budzetu - rozumie sit( przez to Wydzial Budzetu w Departamencie 
Finans6w Publicznych Urzt(du Miasta Lodzi; 

8. Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych - rozumie sit( przez to Wydzial Zdrowia 
i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzt(du Miasta Lodzi; 

9. CUWO - rozumie sit( przez to Centrum Uslug Wsp6lnych Oswiaty w Lodzi; 

10. MOPS - rozumie sit( przez to Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi; 

11. Podstawie opodatkowania - rozumie sit( przez to podstawt( opodatkowania wskazan,! 
wart. 29a ust. 1 ustawy 0 V AT, z zastrzezeniem ust. 2 - 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 
119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 ustawy 0 VAT, czyli wszystko, co stano wi zaplatt(, kt6r'! 
dokonuj,!cy dostawy towar6w lub uslugodawca otrzymal lub rna otrzymac z tytulu 
sprzedazy od nabywcy, uslugobiorcy lub osoby trzeciej, wl,!cznie z otrzymanymi 
dotacjami, subwencjami i innymi doplatami 0 podobnym charakterze, maj,!cymi 
bezposredni wplyw na cent( towar6w dostarczanych lub uslug swiadczonych przez 

podatnika; 

12. Pierwszym zasiedleniu - rozumie sit( przez to oddanie do uzytkowania, w wykonaniu 
czynnosci podlegaj,!cych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub uzytkownikowi 
budynk6w, budowli lub ich czt(sci, po ich: 
a) wybudowaniu lub 
b) ulepszeniu, jezeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przeplSOW 
o podatku dochodowym, stanowily co najmniej 30% wartosci pocz,!tkowej; 

13. Budownictwie obj«tym spolecznym programem mieszkaniowym - rozumie sit( 
przez to obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich czt(sci, z wyl,!czeniem lokali 
uzytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych 
w Polskiej Klasyfikacji Obiekt6w Budowlanych w dziale 12, a takze obiekty 
sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiekt6w Budowlanych w klasie ex 1264 
- wyl,!cznie budynki instytucji ochrony zdrowia swiadcz,!cych uslugi zakwaterowania 
z opiek,! lekarsk,! i pielt(gniarsk,!, zwlaszcza dla ludzi starszych i niepelnosprawnych, 
z wyl,!czeniem: 
a) budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych, kt6rych powierzchnia uzytkowa 
przekracza 300 m2

, 
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b) lokali mieszkalnyeh, ktoryeh powierzehnia uzytkowa przekraeza 150 m2
; 

14. Dostawie towar6w uiywanych - rozumie siy przez to dostawy towarow 
wykorzystywanyeh wylqeznie na eele dzialalnosei zwolnionej od podatku, jezeli 
z tytulu nabyeia, importu lub wytworzenia tyeh towarow nie przyslugiwalo 

dokonujqeemu ieh dostawy prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego 0 kwoty 
podatku naliezonego; 

15. Obiektach budownictwa mieszkaniowego - rozumie siy przez to budynki mieszkalne 
stalego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikaeji Obiektow Budowlanyeh 
w dziale 11; 

16. Uslugach pomocy spolecznej - rozumle Sly przez to uslugi pomoey spoleeznej 
w rozumieniu przepisow 0 pomoey spoleeznej oraz uslugi okreslone w przepisaeh 
o przeeiwdzialaniu przemoey w rodzinie, a takze dostawy towarow i swiadezenie 
uslug seisle z tymi uslugami zwiqzane, na rzeez benefiejenta tej pomoey, wykonywane 
przez: 
a) regionalne osrodki polityki spoleeznej, powiatowe eentra pomoey rodzinie, osrodki 
pomoey spoleeznej, rodzinne domy pomoey, osrodki wspareia i osrodki interweneji 
kryzysowej, 
b) wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewody: 
- domy pomoey spoleeznej prowadzone przez podmioty posiadajqee zezwolenie 

wojewody, 
- plaeowki opiekUl1czo-wyehowaweze i osrodki adopeyjno-opiekuneze, 
e) plaeowki speejalistyeznego poradnietwa, 
d) inne niz wymienione w lit. a-e plaeowki zapewniajqee ealodobowq opieky osobom 
niepelnosprawnym, przewlekle ehorym lub osobom w podeszlym wieku na podstawie 
zezwolenia wojewody, wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewody, 
e) speejalistyezne osrodki wspareia dla ofiar przemoey w rodzinie; 

17. Pojazdach samochodowych - rozumie siy przez to pojazdy samoehodowe 
w rozumieniu przepisow 0 ruehu drogowym 0 dopuszezalnej masie ealkowitej 
nieprzekraezajqeej 3,5 tony; 

18. Wsp61czynniku - rozumie Sly przez to odliezenie podatku naliezonego przy 
zastosowaniu proporeji, zwanej dalej wskainikiem struktury sprzedazy (WSS), 
zgodnie z art. 90 ustawy 0 V A T; 

19. Pre-wsp6lczynniku - rozumie Sly przez to odliezenie podatku naliezonego przy 
zastosowaniu proporeji (z uwzglydnieniem sprzedazy niepodlegajqeej 
opodatkowaniu), zgodnie z art. 90 i art. 86 ust. 2a ustawy 0 VAT; 

20. Rozliczeniu cz~stkowym VAT - rozumie siy przez to rozliezenie w zakresie podatku 
od towarow i uslug miejskiej jednostki organizaeyjnej lub komorki organizaeyjnej; 

21. Kodeksie karnym skarbowym - rozumie siy przez to ustawy z dnia 10 wrzesnia 
1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226). 
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c) Odpowiedzialnosc karno - skarbowa pracownik6w miejskich jednostek 
organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych UML zwi~zana z wlasciwym 
prowadzeniem rozliczen z tytulu podatku VAT 

Maj~c na wzglydzie, iz dane wskazane w rozliczeniach cz~stkowych, prowadzone przez 

miejskie jednostki organizacyjne i kom6rki organizacyjne byd~ odzwierciedlane 
w rozliczeniach Miasta Lodzi z tytulu V AT, osoby prowadz~ce rozliczenia z tytulu podatku 

VAT w poszczeg6lnych miejskich jednostkach organizacyjnych kom6rkach 

organizacyjnych bydq ponosic odpowiedzialnosc kamo - skarbowq za: 

1. wszelkie nieprawidlowosci wynikaj~ce z niewlasciwego prowadzenia rozliczen 
"cz~stkowych" z tytulu podatku V AT danej miejskiej jednostki organizacyjnej lub 
kom6rki organizacyjnej; 

2. ewentualne op6inienia w zlozeniu rozliczen z tytulu podatku V AT przez Miasto L6di 

zwi~zane z nietenninowym przeslaniem rozliczen czysciowych za dany okres przez 

miejsk~jednostky organizacyjn~ lub kom6rky organizacyjn~. 

Pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych byd~ r6wniez 
ponosic odpowiedzialnosc za ewentualne odsetki zwiqzane z zaleglosciami podatkowymi 

wynikaj~cymi z nieprawidlowego prowadzenia rozliczen cz~stkowych danej miejskiej 
jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej. 

Zgodnie z: 

1. art. 54 § Kodeksu kamego skarbowego, podatnik, kt6ry uchylaj~c Sly 

od opodatkowania, nie ujawnia wlasciwemu organowi przedmiotu lub podstawy 

opodatkowania lub nie sklada deklaracji, przez co naraZa podatek na uszczuplenie, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych alba karze pozbawienia wolnosci, 

alba obu tym karom l~cznie, 
2. art. 56 § 1 Kodeksu kamego skarbowego, podatnik, kt6ry skladaj~c organowi 

podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub platnikowi deklaracjy lub 

oswiadczenie, podaje nieprawdy lub zataja prawdy alba nie dopelnia obowiqzku 

zawiadomienia 0 zmianie objytych nimi danych, przez co naraZa podatek na 

uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych alba karze 
pozbawienia wolnosci, alba obu tym karom l~cznie. 

2. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEN Z TYTULU PODATKU VAT 
ZWL,\ZANYCH Z TRANSAKCJAMI SPRZEDAZOWYMI DOKONYW ANYMI 
PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACY JNE I KOMORKI 
ORGANIZACY JNE 

Ustalenie konsekwencji na gruncie 

"sprzedazowymi" dokonywanymi przez 
organizacyjne powinno nast~pic w etapach: 

podatku VAT zwi~zanych z czynnosciami 
miejskie jednostki organizacyjne i kom6rki 
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Etap I ustalenie, czy miejska jednostka organizacyjna I kom6rka organizacyjna 
dokonujqc danej czynnosci dziala w charakterze podatnika V A T 

Etap II - jezeli miejska jednostka organizacyjna I kom6rka organizacyjna dokonujqc 
danej czynnosci dziala w charakterze podatnika V A T - ustalenie czy 
czynnosc ta jest objyta zakresem "przedmiotowym" podatku V AT 

Etap III - jezeli dana czynnosc jest objyta zakresem "przedmiotowym" podatku VAT -
okreSlenie szczeg610wych zasad rozliczenia tej czynnosci dla ce16w podatku 
V AT, tj. ustalenie: 
- momentu powstania obowiqzku podatkowego w podatku V A T; 
- stawki podatku V A T alba zwolnienia z podatku V AT; 
- obowiqzk6w formalnych (np. wlasciwej formy udokumentowania 

tej czynnosci). 

a) Etap I - zasady ustalania, czy miejska jednostka organizacyjna I komorka 
organizacyjna, dokonuj~c danej czynnosci, dziala w charakterze podatnika VAT 

Uwagi ogolne 

Zgodnie z przepisami ustawy 0 V AT, opodatkowaniu tym podatkiem podlegajq wylqcznie 
czynnosci (transakcje) dokonywane przez podatnik6w VAT. 

Tym samym, punktem wyjscia dla okreslenia czy dana czynnosc (transakcja) dokonywana 
przez miejskqjednostky organizacyjnq I kom6rky organizacyjnq podlega opodatkowaniu VAT 
jest ustalenie, czy dokonujqc tej czynnosci miejska jednostka organizacyjna I kom6rka 
organizacyjna wystypuje w charakterze podatnika VAT. 

Nalezy przy tym podkreslic, iz - zgodnie z utrwalonym w doktrynie prawa podatkowego 
poglqdem - podatnikiem V AT siy "bywa", co oznacza, iz dany podmiot moze dzialac 
w charakterze podatnika V AT dokonujqc okreslonych czynnosci (transakcji), a dokonujqc 
innych czynnosci dzialac w charakterze podmiotu niebydqcego podatnikiem V AT. 

Ponizej przedstawione Sq og6lne zasady ustalania, kt6re z czynnosci (transakcji) 
dokonywanych przez miejskie jednostki organizacyjne Sq wykonywane przez te jednostki 
w charakterze podatnik6w V AT. 

Miejskie jednostki organizacyjne jako podatnicy VAT 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy 0 VAT, podatnikami VAT Sq osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemajqce osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujqce samodzielnie 
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dzialalnosc gospodarcz~, 0 ktorej mowa wart. 15 ust. 2 ustawy 0 V AT, bez wzglydu na cel 
lub rezultat takiej dzialalnosci. 

W mysl art. 15 ust. 2 ustawy 0 V AT, dzialalnosc gospodarcza obejmuje wszelk~ dzialalnosc 
producentow, handlowcow lub uslugodawcow, w tym podmiotow pozyskuj~cych zasoby 
naturalne oraz rolnikow, a takZe dzialalnosc osob wykonuj~cych wolne zawody. Dzialalnosc 
gospodarcza obejmuje w szczegolnosci czynnosci polegaj~ce na wykorzystywaniu towarow 
lub wartosci niematerialnych i prawnych w sposob ci~gly dla celow zarobkowych. 

Art. 15 ust. 6 ustawy 0 VAT stanowi natomiast, iz za podatnikow V AT nie uznaJe Sly 
organow wladzy publicznej oraz urzydow obsluguj~cych te organy w zakresie realizowanych 
zadan nalozonych odrybnymi przepisami prawa, dla realizacji ktorych zostaly one powolane, 
z wyl~czeniem czynnosci wykonywanych na podstawie zawartych umow cywilnoprawnych. 

W swietle powyzszych regulacji, w praktyce uznaje siy, izjednostki samorz~du terytorialnego 
(w tym gminy): 

1. nie dzialaj~ w charakterze podatnik6w VAT - w zakresie w jakim realizuj~ zadania 
nalozone na te jednostki odrybnymi przepisami, dla realizacji ktorych jednostki 
zostaly powolane (w szczegolnosci, gmina nie jest uWaZana za podatnika VAT, jezeli 
dana czynnosc jest zwi~zana z realizacj~ zadan wlasnych gminy okreslonych 
w ustawie 0 samorz~dzie gminnym, tj. tzw. dzialalnosci~ "statutow~" gminy). 

2. dzialaj~ w charakterze podatnik6w VAT - w zakresie, w jakim dokonuj~ czynnosci 
(transakcje) maj~ce charakter dzialalnosci gospodarczej na podstawie zawartych 
umow cywilnoprawnych. 

b) Etap II - zakres "przedmiotowy" podatku VAT 

Zakres "przedmiotowy" ustawy 0 VAT 

W przypadku uznania, iz dana czynnosc (transakcja) jest wykonywana przez miejsk~ 

jednostky organizacyjn~ lub komorky organizacyjn~ w charakterze podatnika VAT, nalezy 
zweryfikowac, czy czynnosc ta miesci siy w katalogu czynnosci podlegaj~cych 

opodatkowaniu VAT. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy 0 V AT, opodatkowaniu podatkiem V AT pod1egaj~ nastypuj~ce 
czynnosci (transakcj e): 

1. odplatna dostawa towarow i odplatne swiadczenie uslug na terytorium kraju; 

2. eksport towarow (tj. dostawa towarow wysylanych lub transportowanych z terytorium 
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kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcy lub na jego rzecz, lub 
nabywcy majqcego siedziby poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wylqczeniem 
towar6w wywozonych przez samego nabywcy do cel6w wyposazenia lub 
zaopatrzenia statk6w rekreacyjnych oraz turystycznych statk6w powietrznych lub 
innych srodk6w transportu sluzqcych do cel6w prywatnych, jezeli wyw6z towar6w 
poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urzqd celny okreslony 
w przepisach celnych; 

3. import towar6w na terytorium kraju, tj. przyw6z towar6w z terytorium panstwa 
trzeciego na terytorium Unii Europejskiej; 

4. wewnqtrzwsp6lnotowe nabycie towar6w za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 
tj. nabycie prawa do rozporzqdzania jak wlasciciel towarami, kt6re w wyniku 

dokonanej dostawy Sq wysylane lub transportowane na terytorium innego niz Polska 
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej niz terytorium panstwa czlonkowskiego 
rozpoczycia wysylki lub transportu przez dokonujqcego dostawy, nabywcy towar6w 
lub na ich rzecz); 

5. wewnqtrzwsp6lnotowa dostawa towar6w, tj. wyw6z towar6w z terytorium kraju 
w wykonaniu czynnosci okreslonych w art. 7 na terytorium panstwa czlonkowskiego 
Unii Europejskiej inne niz terytorium Polski. 

Ponadto art. 7 ust. 2 ustawy 0 V A T okresla zasady opodatkowania tym podatkiem 
nieodplatnych dostaw towar6w, a art. 8 ust. 2 ustawy 0 V AT okresla zasady opodatkowania 
nieodplatnego swiadczenia uslug. 

Zgodnie z art. 6 ustawy 0 VAT, przepis6w ustawy nie stosuje siy do: 
1. transakcji zbycia przedsiybiorstwa lub zorganizowanej czysci przedsiybiorstwa; 
2. czynnosci, kt6re nie mogq bye przedmiotem prawnie skutecznej umowy. 

Opodatkowaniu podatkiem V A T nie bydq podlegae czynnosci wykonywane pomiydzy 
miejskimi jednostkami organizacyjnymi lub kom6rkami organizacyjnymi. Czynnosci te - dla 
cel6w podatku V A T - uznawane Sq bowiem za czynnosci wykonane w ramach jednego 
podatnika, kt6rym jest Miasto L6dz. Czynnosci te winny bye dokumentowane notq ksiygowq. 

c) Etap III - okreslenie szczegolowych zasad rozliczenia czynnosci dokonywanych 
przez miejskie jednostki organizacyjne i komorki organizacyjne dla celow 
podatku VAT 

Zasady dokonywania roz1iczen z tytulu podatku VAT w zwiqzku z czynnosciami 
(transakcjami) sprzedaZowymi zostaly przedstawione w czysci szczeg610wej niniejszej 
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instrukcji w rozdziale "Transakcje sprzedazowe - podatek nalezny" oraz w tabeli 1 

z uproszczonym opisem czynnosci podlegaj~cych opodatkowaniu podatkiem VAT. 

3. TRANSAKCJE SPRZEDAZOWE - PODATEK NALEZNY 

a) Sprzedaz nieruchomosci niezabudowanych 

1. W pierwszej kolejnosci zastrzec nalezy, iz jezeli przedmiotem sprzedai:y jest 

nieruchomos6 zlozona z kilku (kilkunastu) dzialek ewidencyjnych, odrybnej 

kwalifikacji podatkowej podlega kai:da dzialka ewidencyjna. 

2. Przystypuj~c do oceny transakcji nieruchomosci niezabudowanej koniecznym jest 
ustalenie czy dla sprzedawanej dzialki ewidencyjnej uchwalony zostal miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego lub wydana zostala decyzja 0 warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu w rozumieniu przepis6w 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

3. W przypadku, gdy dla sprzedawanej dzialki ewidencyjnej me zostal uchwalony 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a takze nie zostala wydana decyzja 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, transakcja taka podlega 

zwolnieniu z opodatkowania. Podstawa prawna do zastosowania zwolnienia art. 43 
ust. 1 pkt 9 ustawy 0 V AT. 

4. W przypadku, gdy dla sprzedawanej dzialki ewidencyjnej zostal uchwalony 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a grunt podlegaj~cy sprzedazy nie 

jest przeznaczony pod zabudowy - tereny rolne, lesne, itp. - transakcja taka zwolniona 

jest z opodatkowania. Podstawa prawna do zastosowania zwolnienia art. 43 ust. 1 
pkt 9 ustawy 0 VAT. 

5. Natomiast w przypadku, gdy dla sprzedawanej dzialki ewidencyjnej zostal uchwalony 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub zostala wydana decyzja 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a grunt podlegaj~cy sprzedai:y jest 
przeznaczony pod zabudowy transakcja taka opodatkowana jest podstawow~ stawk~ 

podatku V A T wynosz~c~ obecnie 23%. 

6. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedazy nieruchomosci niezabudowanych 
stano wi wszystko co nabywca zobowi~any jest zaplaci6 sprzedawcy. Zastrzec nalezy, 
iz podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku V AT, stanowi kwoty netto. 
W przypadku sprzedai:y zwolnionej z opodatkowania kwota netto stanowi kwoty 
brutto. 

7. Obowi~zek podatkowy w przypadku sprzedazy nieruchomosci niezabudowanych 
powstaje z chwil~ dokonania zaplaty za dokonywan~ sprzedaz, nie p6zniej jednak niz 
z chwil~ wydania tej nieruchomosci nabywcy. 
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8. Zastrzec nalezy, ze jezeli przed wydaniem nieruchomosci nast,!pi CZySClOwa lub 

calkowita platnosc (zaliczka) przez nabywcy, to obowi,!zek podatkowy powstaje 

w dniu dokonania tej platnosci w odniesieniu do wplaconej czysci. 

9. W przypadku, gdy sprzedaz nieruchomosci niezabudowanej dokonywana jest 

w drodze przetargu, a warunkiem uczestnictwa w nim jest wniesienie wadium, 

obowi,!zek podatkowy w odniesieniu do kwoty wadium powstaje z chwil,! wylonienia 

oferenta, ktory wygral przetarg. 

10. Obowi,!zek wystawienia faktury powstaje w przypadku dokonania sprzedaZy na rzecz 

innego podatnika podatku V AT lub osoby prawnej niebyd,!cej podatnikiem podatku 

VAT. Faktury w tym przypadku wystawia siy nie wczesniej niz 30. dnia przed dat,! 

powstania obowi,!zku podatkowego i nie pozniej niz 15. dnia miesi,!ca nastypuj,!cego 

po miesi,!cu, w ktorym powstal obowi,!zek podatkowy. 

11. W skazane zasady dotycz'!ce wystawienia faktury maN rowniez zastosowanie 

do wplaty wadium i zaliczki. 

12. Elementy, ktore powinna zawierac faktura dokumentuj,!ca dokonan,! sprzedaZ 

nieruchomosci niezabudowanej wymienione zostaly w instrukcji 

pn. DOKUMENTOW ANIE TRANSAKCJI. 

13. Zastrzec nalezy, iz faktury dokumentuj,!ce sprzedaZ nieruchomosci niezabudowanych 

zwolnionych z opodatkowania po winny obligatoryjnie zawierac podstawy prawn,! 

do zastosowania tego zwolnienia. 

b) Sprzedaz nieruchomosci zabudowanych 

1. W pierwszej kolejnosci zastrzec nalezy, ze jezeli przedmiotem sprzedaZy jest 

nieruchomosc zabudowana zlozona z kilku (kilkunastu) dzialek ewidencyjnych, 

odrybnej kwalifikacji podatkowej podlega kaZda dzialka ewidencyjna. Natomiast 

w przypadku, gdy na jednej dzialce ewidencyjnej znajduje siy kilka obiektow 

stanowi,!cych budynek lub budowly, kwalifikacji podatkowej dokonuje siy odrybnie 

dla kazdego z tych obiektow. 

2. Przystypuj,!c do oceny transakcji sprzedazy nieruchomosci zabudowanej koniecznym 

jest ustalenie czy obiekty znajduj,!ce siy na nieruchomosci stanowi,! budynki, budowle 

lub ich czysci w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12). 

3. W przypadku, gdy obiekty znajduj,!ce siy na nieruchomosci nie stanowi,! budynku, 

budowli lub ich cZysci, a takze w przypadku, gdy na nieruchomosci znajduj,! siy 
obiekty liniowe (budowle) niebyd,!ce wlasnosci,! sprzedawcy, transakcjy tak,! nalezy 
zakwalifikowac jako sprzedaz nieruchomosci niezabudowanej. 

4. W przypadku, gdy obiekty znajduj,!ce siy na nieruchomosci stanowi,! budynek, 
budowly lub ich czysc, w pierwszej kolejnosci nalezy zbadac czy w odniesieniu 

do tych obiektow nast,!pilo pierwsze zasiedlenie (patrz slowniczek). 
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5. lezeli w odniesieniu do obiekt6w znajduj'lcych sit( na nieruchomosci nast'lpilo 
pierwsze zasiedlenie, a dodatkowo od pierwszego zasiedlenia uplyn'll okres 
co najmniej dw6ch lat, taka sprzedaZ moze korzystac ze zwolnienia z opodatkowania. 
Podstawa prawna do zastosowania zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 0 VAT. 

6. Zastrzec nalezy, iz istnieje mozliwosc rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania 
transakcji sprzedazy nieruchomosci zabudowanej, 0 kt6rym mowa wart. 43 ust. 1 
pkt 10 ustawy 0 V A T i dokonania opodatkowania takiej czynnosci. Warunkami 
koniecznymi do spelnienia w celu realizacji tego uprawnienia (rezygnacji 
ze zwolnienia z opodatkowania) jest l'lczne spelnienie nastt(puj'lcych warunk6w: 

- obie strony transakcji (sprzedawca i nabywca) S'l czynnymi podatnikami 
podatku V AT, 

- obie strony zloz'l wlasciwemu dla nabywcy naczelnikowi urzt(du skarbowego, 
zgodne oswiadczenie 0 rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania i wyborze 
opcji opodatkowania sprzedaZy nieruchomosci zabudowanej, 

- oswiadczenie to nalezy zlozyc przed dniem dokonania dostawy nieruchomosci 
zabudowanej. 

7. W przypadku, gdy w odniesieniu do obiekt6w znajduj'lcych sit( na sprzedawanej 
nieruchomosci nie nast'lpilo pierwsze zasiedlenie lub od pierwszego zasiedlenia nie 
uplyn'll okres co najmniej dw6ch lat, transakcja taka moze zostac zwolniona 
z opodatkowania jezeli: 

- sprzedawcy przy nabyciu w stosunku do tych obiekt6w nie przyslugiwalo 
prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego 0 kwott( podatku naliczonego 
oraz; 

sprzedawca nie ponosil wydatk6w na ulepszenie tych obiekt6w 
przekraczaj'lcych kwoty 30% wartosci pocz'ltkowej w stosunku do kt6rych 
przyslugiwaloby mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, warunku tego 
nie stosuje siy jezeli od dnia poniesienia takich wydatk6w ulepszony obiekt 
wykorzystywany byl do czynnosci opodatkowanych przez co najrnniej 5 lat. 

Podstawa prawna do zastosowania zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt lOa ustawy 0 VAT. 

8. W przypadku, gdy nieruchomosc nie moze korzystac ze zwolnien 0 kt6rych mowa 
powyzej, a jednoczesnie zakwalifikowac j'l mozna do budownictwa objt(tego 
spolecznym programem mieszkaniowym (patrz slowniczek), transakcja sprzedaZy 
takiej nieruchomosci podlega opodatkowaniu przy zastosowaniu preferencyjnej stawki 
podatku V AT wynosz'lcej obecnie 8%. 

9. W przypadku budownictwa mieszkaniowego 0 powierzchni przekraczaj'lcej okreslone 
limity, stawkt( podatku V AT w wysokosci 8% stosuje sit( tylko do czt(sci 
nieruchomosci kwalifikuj'lcej sit( do budownictwa objytego spolecznym programem 
mieszkaniowym. W odniesieniu do sprzedaZy czysci powierzchni przekraczaj'lcej 
czt(sc nieruchomosci kwalifikuj'lcej sit( do budownictwa objt(tego spolecznym 
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programem mieszkaniowym stosuje siy podstawow£! stawky podatku V A T wynosz£!C'! 
obecnie 23%. 

10. W przypadku sprzedaZy nieruchomosci zabudowanych, kt6re nie spelniaj£! warunk6w 
do zastosowania zwolnienia z opodatkowania oraz do zastosowania preferencyjnej 
stawki podatku, transakcja taka opodatkowana jest przy zastosowaniu podstawowej 
stawki podatku VAT wynosz£!cej obecnie 23%. 

11. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaZy nieruchomosci zabudowanych 

stanowi wszystko, co nabywca zobowi£!Zany jest zaplacic sprzedawcy. Zastrzec 
nalezy, iz podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku VAT, stanowi kwoty 
netto. W przypadku sprzedazy zwolnionej z opodatkowania kwota netto stanowi 
kwoty brutto. 

12. W przypadku dostawy nieruchomosci zabudowanych z podstawy opodatkowania nie 
wyodrybnia siy wartosci gruntu. SprzedaZ taka stanowi jedn£! transakcjy. Zatem grunt 
opodatkowany jest tak£! sam£! stawk£! lub korzysta z tego same go zwolnienia 
z opodatkowania jak polozony na nim budynek, budowla lub ich czysc. Zasada ta nie 
dotyczy transakcji w przypadku, gdy wraz z ustanowieniem prawa uzytkowania 
wieczystego gruntu nastypuje sprzedaz budynk6w, budowli lub ich czysci polozonych 
na tym gruncie. 

13.0bowi£!zek podatkowy w przypadku sprzedaZy nieruchomosci zabudowanych 
powstaje z chwil£! dokonania zaplaty za dokonywan£! sprzedaz, nie p6zniej jednak niz 
z chwil£! wydania tej nieruchomosci nabywcy. 

14. Zastrzec nalezy, ze jezeli przed wydaniem nieruchomosci nast£!pi CzysclOwa lub 
calkowita platnosc (zaliczka) przez nabywcy, to obowi£!zek podatkowy powstaje 
w dniu dokonania tej platnosci w odniesieniu do wplaconej czysci. 

15. W przypadku, gdy sprzedaz nieruchomosci zabudowanej dokonywana jest w drodze 
przetargu, a warunkiem uczestnictwa w nim jest wniesienie wadium, obowi£!Zek 
podatkowy w odniesieniu do kwoty wadi urn powstaje z chwil£! wylonienia oferenta, 
kt6ry wygral przetarg. 

16. Obowi£!zek wystawienia faktury powstaje w przypadku dokonania sprzedazy na rzecz 
innego podatnika podatku VAT lub osoby prawnej niebyd£!cej podatnikiem podatku 

V AT. Faktury w tym przypadku wystawia siy nie wczesniej niz 30. dnia przed dat£! 
powstania obowi£!zku podatkowego i nie p6zniej niz 15. dnia miesi£!ca nastypuj£!cego 
po miesi£!cu, w kt6rym powstal obowi£!zek podatkowy. 

17. W skazane zasady dotycz£!ce wystawienia faktury rna]'! r6wniez zastosowanie 
do wplaty wadium i zaliczki. 

18. Elementy, kt6re powinna zawierac faktura dokumentuj£!ca dokonan£! sprzedaZ 
wymienione zostaly w rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW ANIE 
TRANSAKCJI. 
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19. Zastrzec nalezy, iz faktury dokumentuj,!ce sprzedaz nieruchomosci zabudowanych 
zwolnionych z opodatkowania powinny obligatoryjnie zawierac podstawy prawn'! 
do zastosowania tego zwolnienia. 

c) Uiytkowanie wieczyste gruntu 

1. W pierwszej kolejnosci zastrzec nalezy, iz jezeli przedmiotem ustanowienia prawa 

uzytkowania wieczystego gruntu jest nieruchomosc zlozona z kilku (kilkunastu) 

dzialek ewidencyjnych, odrybnej kwalifikacji podatkowej podlega kazda dzialka 

ewidencyjna. 

2. Przystypuj,!c do oceny podatkowej czynnosci ustanowienia prawa uzytkowania 

wieczystego gruntu koniecznym jest ustalenie czy dla dzialki ewidencyjnej oddawanej 
w uzytkowanie wieczyste uchwalony zostal miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego lub wydana zostala decyzja 0 warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisow 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

3. W przypadku, gdy dla dzialki ewidencyjnej oddawanej w uzytkowanie wieczyste nie 
zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a takze nie 

zostala wydana decyzja 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, transakcja 

taka podlega zwolnieniu z opodatkowania. Podstawa prawna do zastosowania 
zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 0 VAT. 

4. W przypadku, gdy dla dzialki ewidencyjnej oddawanej w uzytkowanie wieczyste 

zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a grunt 
podlegaj,!cy oddaniu w uzytkowanie wieczyste nie jest przeznaczony pod zabudowy 
- tereny rolne, lesne, itp. - transakcja taka zwolniona jest z opodatkowania. Podstawa 
prawna do zastosowania zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy 0 VAT. 

5. Natomiast w przypadku, gdy dla dzialki ewidencyjnej oddawanej w uzytkowanie 

wieczyste zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub 
zostala wydana decyzja 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czyli 

grunt ten stanowi teren budowlany transakcja taka opodatkowana jest podstawow,! 

stawk,! podatku V A T wynosz'!c'! obecnie 23%. Stawka podatku V AT w tej wysokosci 
dotyczy uzytkowania wieczystego gruntu ustanowionego od 1 stycznia 2011 r. 

6. Przy czym zastrzec nalezy, ze w odniesieniu do uzytkowania wieczystego gruntu 
ustanowionego w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2010 r. oplaty roczne 
opodatkowane s,! przy zastosowaniu stawki podatku V A T wynosz'!cej 22%. 

7. Wskazane powyzej zasady opodatkowania oraz zwolnienia z opodatkowania maj,! 
zastosowanie zarowno do pierwszej oplaty jak i do oplat rocznych z tytulu 
ustanowienia prawa wieczystego uzytkowania gruntu. 

8. W przypadku ustanowienia prawa wieczystego uzytkowania gruntu dokonywanego 
wraz z jednoczesn,! dostaw,! budynku, budowli lub ich cZysci podstawy 
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opodatkowania okresla siy odrybnie dla tego prawa i obiektu (budynku, budowli lub 
ich czysci) znajduj,!cego siy na gruncie oddawanym w uzytkowanie wieczyste. 

9. Stawky podatku VAT, mozliwosc zastosowania zwolnienia z opodatkowania, a takze 
moment powstania obowi,!zku podatkowego dla budynku, budowli lub ich czysci 

sprzedawanych wraz z ustanawianym prawem wieczystego uzytkowania gruntu ustala 
siy na zasadach okreslonych dla dostawy gruntu zabudowanego (lit. b SprzedaZ 

nieruchomosci zabudowanych). 

10. Podstawy opodatkowania dla oplaty ponoszonej przez uzytkownik6w w zwi<!Zku 

ustanowionym prawem (pierwsza oplata i oplaty roczne) stanowi kwota ustalona 

w umowie 0 oddanie w uzytkowanie wieczyste gruntu. 

11. Obowi,!zek podatkowy w odniesieniu do oplat rocznych powstaje z chwil,! dokonania 
zaplaty, nie p6Zniej jednak niz z uplywem roku do kt6rego odnosz,! siy te oplaty 

(31 grudnia danego roku). 

12. Warunkiem zawarcia umowy 0 ustanowienie prawa wieczystego uzytkowania gruntu 

jest zaplacenie pierwszej oplaty z tego tytulu. Zatem obowi<!Zek podatkowy 
w zakresie pierwszej oplaty powstaje z chwil,!jej zaplaty. 

13.0bowi,!zek wystawienia faktury powstaje w przypadku ustanowienia prawa 

uzytkowania wieczystego gruntu (w tym z tytulu oplat rocznych) na rzecz innego 
podatnika podatku V AT lub osoby prawnej niebyd,!cej podatnikiem podatku V AT. 

Faktury w tym przypadku wystawia siy nie wczesniej niz 30. dnia przed dat,! 

powstania obowi,!zku podatkowego i nie p6zniej niz 15. dnia miesi,!ca nastypuj,!cego 

po miesi,!cu, w kt6rym powstal obowi,!zek podatkowy. 

14. Elementy, kt6re powinna zawierac faktura dokumentuj,!ca dokonan,! sprzedaZ 
wymienione zostaly w rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW ANIE 
TRANSAKCJI. 

15. Zastrzec nalezy, iz faktury dokumentuj,!ce sprzedaZ budynku, budowli lub ich czysci, 
a takze ustanowienie prawa uzytkowania wieczystego gruntu korzystaj,!cych 

ze zwolnienia z opodatkowania powinny obligatoryjnie zawierac podstawy prawn,! 

do zastosowania tego zwolnienia. 

d) Sprzedaz towarow uiywanych 

1. Przyst((puj,!c do sprzedazy towarow uzywanych w pierwszej kolejnosci nalezy 
dokonac analizy czy w odniesieniu do tych towarow przyslugiwalo prawo 
do odliczenia podatku naliczonego (chocby czysciowe), a takze czy towary 
te wykorzystywane byly do wykonywania czynnosci niedaj,!cych prawa do odliczenia 
(zwolnionych z opodatkowania, niepodlegaj,!cych opodatkowaniu). 

2. W przypadku, gdy w odniesieniu do sprzedawanych towar6w uzywanych me 
przyslugiwalo prawo do odliczenia podatku naliczonego, a ponadto wykorzystywane 
byly wyl,!cznie do czynnosci niedaj,!cych prawa do odliczenia podatku naliczonego, 
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dostawa taka korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Podstawa prawna 
do zastosowania zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 V AT. 

3. Natomiast w przypadku, gdy w odniesieniu do sprzedawanych towar6w uzywanych 
przyslugiwalo prawo do odliczenia podatku naliczonego (chocby w czysci) lub towary 
te wykorzystywane byly do czynnosci opodatkowanych lub czynnosci mieszanych, 
dostawy tak~ nalezy opodatkowac przy zastosowaniu podstawowej stawki podatku 
VAT wynosz~cej obecnie 23%. Przez czynnosci mieszane w tym przypadku nalezy 
rozumiec wykonywane przy uzyciujednego towaru (rzeczy) czynnosci: 

- zwolnione z opodatkowania i opodatkowane; 

- niepodlegaj~ce opodatkowaniu, zwolnione z opodatkowania i opodatkowane; 

- niepodlegaj~ce opodatkowaniu i opodatkowane. 

4. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedai:y towar6w uzywanych stano wi 
wszystko co nabywca zobowi~any jest zaplacic sprzedawcy. Zastrzec nalezy, 
iz podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku V AT, stanowi kwoty netto. 
W przypadku sprzedai:y zwolnionej z opodatkowania kwota netto stanowi kwoty 
brutto. 

5. Obowi~ek podatkowy w przypadku sprzedai:y towar6w uzywanych powstaje 
z chwil~ dokonania zaplaty za dokonywan~ sprzedaz, nie p6zniej jednak niz z chwil~ 
wydania tego towaru nabywcy. 

6. Zastrzec nalezy, iz jezeli przed wydaniem towaru nast~pi czysciowa lub calkowita 
platnosc (zaliczka) przez nabywcy, to obowi~zek podatkowy powstaje w dniu 
dokonania tej platnosci w odniesieniu do wplaconej czysci. 

7. Obowi~zek wystawienia faktury powstaje w przypadku dokonania sprzedai:y na rzecz 
innego podatnika podatku V A T lub osoby prawnej niebyd~cej podatnikiem podatku 
V AT. Faktury w tym przypadku wystawia siy nie wczesniej niz 30. dnia przed dat~ 
powstania obowi~zku podatkowego i nie p6zniej niz 15. dnia miesi~ca nastypuj~cego 
po miesi~cu, w kt6rym powstal obowi~ek podatkowy. 

8. Wskazane zasady dotycz~ce wystawienia faktury maN r6wniez zastosowanie 
do wplaty zaliczki. 

9. Elementy, kt6re powinna 
wymienione zostaly w 
TRANSAKCJI. 

zawierac faktura dokumentuj~ca dokonan~ sprzedai: 
rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW AN IE 

10. Zastrzec nalezy, iz faktury dokumentuj~ce sprzedaz towar6w uzywanych zwolnionych 
z opodatkowania po winny obligatoryjnie zawierac podstawy prawn~ do zastosowania 
tego zwolnienia. 

11. W przypadku platnosci got6wkowej za sprzedai: towar6w uzywanych, przez osoby 
fizyczne koniecznym jest dokumentowanie tych wplat przy uzyciu kasy fiskalnej. 
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Szczeg610wy spos6b dokumentowania tych transakcji oplsany zostal w rozdziale 

instrukcji pn. DOKUMENTOW ANIE TRANSAKCJI. 

e) Sprzedaz duplikatow swiadectw i legitymacji 

1. PrzystypujqC do sprzedaZy duplikat6w swiadectw i legitymacji w pierwszej kolejnosci 

dokonac nalezy ustalenia czy sprzedawca jest jednostkq objytq systemem oswiaty 

w rozumieniu przepis6w 0 systemie oswiaty. 

2. W przypadku, gdy sprzedaz duplikat6w swiadectw i legitymacji dokonywana jest 

przezjednostky objytq systemem oswiaty w rozumieniu przepis6w 0 systemie oswiaty, 

transakcja taka korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Podstawa prawna 

do zastosowania zwolnienia art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy 0 VAT (co potwierdzil 

Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi w interpretacjach z dnia 17 stycznia 2017 r., sygn.: 

- 1061-IPTPP1.4512.535.2016.1.AK 

- 1061-IPTPP1.4512.541.2016.1.AK). 

3. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedazy duplikat6w swiadectw i legitymacji 

stanowi wszystko co nabywca zobowiqzany jest zaplacic sprzedawcy. Zastrzec nalezy, 

iz podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku VAT, stanowi kwoty netto. 

W przypadku sprzedaZy zwolnionej z opodatkowania kwota netto stanowi kwoty 
brutto. 

4. Obowiqzek podatkowy w przypadku sprzedaZy duplikat6w swiadectw i legitymacji 

powstaje z chwilq dokonania zaplaty za dokonywanq sprzedaz, nie p6zniej jednak niz 

z chwilq wydania tego towaru nabywcy. 

5. Zastrzec nalezy, iz jezeli przed wydaniem duplikat6w swiadectw i legitymacji nastqpi 

czysciowa lub calkowita platnosc (zaliczka) przez nabywcy, to obowiqzek podatkowy 

powstaje w dniu dokonania tej platnosci w odniesieniu do wplaconej czysci. 

6. Zastrzec nalezy, ze jezeli na zqdanie osoby fizycznej wystawiona zostanie faktura 

z tytulu sprzedazy duplikat6w swiadectw i legitymacji zwolnionych z opodatkowania, 

faktura taka powinna obligatoryjnie zawierac podstawy prawnq do zastosowania tego 

zwolnienia. 

f) Sprzedaz uslug najmu i dzierzawy nieruchomosci na cele ufytkowe 

1. PrzystypujqC do sprzedazy uslug najmu i dzierzawy nieruchomosci na cele uzytkowe 
zastrzec nalezy, iz w tym przypadku nie mozna zastosowac zadnej preferencji 

podatkowej (obnizonej stawki podatku V A T lub zwolnienia z opodatkowania). Zatem 

transakcja taka opodatkowana jest podstawowq stawkq podatku V A T wynoszqcq 

obecnie 23%. 

2. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedazy uslug naJmu i dzierzawy 
nieruchomosci na cele uzytkowe stanowi wszystko co nabywca zobowiqzany jest 
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zaplacic sprzedawcy. Zastrzec nalezy, iz podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty 
podatku V AT, stanowi kwoty netto. 

3. Zastrzec nalezy, iz podstawy opodatkowania dla sprzedazy tzw. "medi6w" okresla siy 
odrybnie od podstawy opodatkowania czynszu ponoszonego z tytulu swiadczenia 
uslug najmu i dzierzawy nieruchomosci na cele uzytkowe. W konsekwencji sprzedaZ 
tzw. "medi6w" opodatkowana jest przy zastosowaniu wlasciwych dla nich stawek 
okreslonych w ustawie 0 VAT. 

4. Obowiqzek podatkowy w przypadku sprzedazy uslug najmu i dzierzawy 
nieruchomosci na cele uzytkowe powstaje z chwilq wystawienia faktury z tego tytulu, 
nie p6zniej jednak niz z chwilq uplywu terminu platnosci z tego tytulu. 

5. Zastrzec nalezy, iz jezeli przed wystawieniem faktury (jezeli faktura me zostala 
wystawiona przed uplywem terminu platnosci z tytulu swiadczenia uslug najmu 
i dzierzawy nieruchomosci na cele uzytkowe) nastqpi czysciowa lub calkowita 
platnosc (zaliczka) przez nabywcy, to nie powstaje obowiqzek podatkowy w tym 
zakresie. 

6. Obowiqzek wystawienia faktury powstaje w przypadku dokonania sprzedaZy na rzecz 
innego podatnika podatku VAT lub osoby prawnej niebydqcej podatnikiem podatku 
VAT. Faktury w tym przypadku wystawia siy najp6zniej z chwilq uplywu terminu 
platnosci, nie wczesniej jednak niz 30. dnia przed datq uplywu tego terminu. 

7. Zastrzec nalezy, ze istnieje mozliwosc wystawienia faktury z tego tytulu wczesniej niz 
30. dnia przed datq uplywu terminu platnosci z tego tytulu. Warunkiem skorzystania 
z tego uprawnienia jest wskazanie okresu rozliczeniowego, kt6rego dotyczy taka 
faktura. 

8. W przypadku sprzedazy uslug najmu i dzierzawy lokali uzytkowych na rzecz os6b 
fizycznych nie wystypuje obowi'lZek wystawienia faktury dokumentujqcej takq 
transakcjy. Jednoczesnie zastrzec nalezy, iz przepisy podatkowe nie zakazujq 
wystawienia dokumentu ksiygowego identyfikujqcego wplaty dokonywane z tego 
tytulu. 

9. Jedyny przypadek, w kt6rym powstaje obligatoryjny obowi'lZek wystawienia faktury 
przy sprzedazy uslug najmu i dzierzawy lokali uZytkowych na rzecz os6b fizycznych 
wystypuje, gdy 0 wystawienie faktury zwraca siy nabywca takiej uslugi. Sprzedajqcy 
uslugi najmu i dzierzawy lokali uzytkowych na rzecz os6b fizycznych ma obowi'lZek 
wystawienia faktury pod warunkiem, iz nabywca zglosi swoje zqdanie w tym zakresie 
w terminie 3 miesiycy od zakonczenia miesi'lca, w kt6rym dokonal czysciowej lub 
calkowitej zaplaty za t'l uslugy. 

10. Elementy, ktore powinna zawierac faktura dokumentuj'lca dokonanq sprzedaZ 
wymienione zostaly w rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW ANIE 
TRANSAKCJI. 
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11. W przypadku zaplaty przez osoby fizyczne w fonnie got6wkowej z tytulu sprzedazy 
uslug najrnu i dzierzawy lokali uzytkowych na rzecz os6b fizycznych koniecznyrn jest 
dokurnentowanie tych wplat przy uzyciu kasy fiskalnej. Szczeg610wy spos6b 

dokurnentowania tych transakcji opisany zostal w rozdziale instrukcji 

pn. DOKUMENTOW AN IE TRANSAKCJI. 

12. Sprzedawca zwolniony jest z obowi,!zku rejestrowania sprzedazy na rzecz os6b 

fizycznych pod warunkiern dokurnentowania calej sprzedazy za pornoc,! faktur. 

g) Sprzedaz us lug najmu i dzieriawy nieruchomosci na cele mieszkalne 

1. Przystt:(puj,!c do sprzedazy uslug najrnu i dzierzawy nieruchornosci na cele rnieszkalne 
zastrzec nalezy, iz w tyrn przypadku przysluguje zwolnienie z opodatkowania dla 

takiej transakcji. Podstawa prawna do zastosowania zwolnienia art. 43 ust.1 pkt 36 

ustawy 0 V A T. 

2. Podstawt:( opodatkowania w przypadku sprzedaZy uslug naJrnu i dzierzawy 

nieruchornosci na cele rnieszkalne stanowi wszystko co nabywca zobowi,!zany jest 

zaplacic sprzedawcy. Zastrzec nalezy, iz podstawa opodatkowania nie obejrnuje kwoty 
podatku V AT, stanowi kwott:( netto. W przypadku sprzedaZy zwolnionej 
z opodatkowania kwota netto stanowi kwott:( brutto. 

3. Zastrzec nalezy, iz podstawt:( opodatkowania dla sprzedazy tzw. "rnedi6w" okresla sit:( 
odrt:(bnie od podstawy opodatkowania czynszu ponoszonego z tytulu swiadczenia 

uslug najrnu i dzierzawy nieruchornosci na cele rnieszkalne. W konsekwencji sprzedaZ 

tzw. "rnedi6w" opodatkowana jest przy zastosowaniu wlasciwych dla nich stawek 
okreSlonych w ustawie 0 V AT. 

4. Obowi,!zek podatkowy w przypadku sprzedaZy uslug naJrnu dzierzawy 
nieruchornosci na cele rnieszkalne powstaje z chwil,! wystawienia faktury z tego 

tytulu, nie p6zniej jednak niz z chwil,! uplywu tenninu platnosci z tego tytulu. 

5. Zastrzec nalezy, ze jezeli przed wystawieniern faktury Gezeli faktura nie zostala 

wystawiona przed uplywern tenninu platnosci z tytulu swiadczenia uslug najrnu 
i dzierzawy nieruchornosci na cele rnieszkalne) nast,!pi czt:(sciowa lub calkowita 
platnosc (zaliczka) przez nabywct:(, to nie powstaje obowi,!zek podatkowy w tyrn 
zakresie. 

6. Obowi,!zek wystawienia faktury powstaje w przypadku dokonania sprzedaZy na rzecz 
innego podatnika podatku V A T lub osoby prawnej niebt:(d,!cej podatnikiern podatku 
VAT. Fakturt:( w tyrn przypadku wystawia sit:( najp6zniej z chwil,! uplywu tenninu 

platnosci, nie wczesniej jednak niz 30. dnia przed dat,! uplywu tego tenninu. 

7. Dokonac nalezy zastrzezenia, ze istnieje rnozliwosc wystawienia faktury z tego tytulu 
wczesniej niz 30. dnia przed dat,! uplywu tenninu platnosci z tego tytulu. Warunkiern 
skorzystania z tego uprawnienia jest koniecznosc wskazania okresu rozliczeniowego, 

kt6rego dotyczy taka faktura. 



8. Elementy, kt6re powinna 

wymienione zostaly w 

TRANSAKCJI. 
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zawierac faktura dokumentuj,!-ca dokonan,!- sprzeda.i 

rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW AN IE 

9. W przypadku platnosci got6wkowej za sprzeda.i uslug naJmu i dzierzawy 

nieruchomosci na cele mieszkalne na rzecz os6b fizycznych koniecznym jest 

dokumentowanie tych wplat przy uzyciu kasy fiskalnej. Szczeg610wy spos6b 

dokumentowania tych transakcji opisany zostal w rozdziale instrukcji 

pn. DOKUMENTOW ANIE TRANSAKCJI. 

10. Sprzedawca zwolniony jest z obowi,!-zku rejestrowania sprzedazy na rzecz os6b 

fizycznych pod warunkiem dokumentowania calej sprzedazy za pomoc,!- faktur. 

h) Sprzedaz uslug najmu ruchomosci 

1. Przystypuj,!-c do sprzeda.iy uslug naJmu ruchomosci dokonac nalezy analizy 

czy w przypadku swiadczenia uslug z tego tytulu mozna zastosowac preferencj y 

podatkow,!- (zwolnienie z opodatkowania). 

2. Jezeli czynnosc sprzedazy uslug najmu ruchomosci moze korzystac z preferencji 

podatkowej to transakcja taka korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. 

3. W przypadku, gdy sprzedaz uslug najmu ruchomosci nie moze korzystac 

ze zwolnienia z opodatkowania to taka transakcja opodatkowana jest podstawow,!

stawk,!- podatku VAT wynosz'!-c'!- obecnie 23%. 

4. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzeda.iy uslug najmu ruchomosci stano wi 

wszystko co nabywca zobowi,!-zany jest zaplacic sprzedawcy. Zastrzec nalezy, 

iz podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku VAT, stanowi kwoty netto. 

5. Obowi,!-zek podatkowy w przypadku sprzeda.iy uslug najmu ruchomosci powstaje 

z chwil,!- wystawienia faktury z tego tytulu, nie p6zniej jednak niz z chwil,!- uplywu 

terminu platnosci z tego tytulu. 

6. Zastrzec nalezy, iz jezeli przed wystawieniem faktury (jezeli faktura nie zostala 

wystawiona przed uplywem terminu platnosci z tytulu swiadczenia uslug najmu 

ruchomosci) nast,!-pi czysciowa lub calkowita platnosc (zaliczka) przez nabywcy, to 

nie powstaje obowi¥ek podatkowy w tym zakresie. 

7. Obowi,!-zek wystawienia faktury powstaje w przypadku dokonania sprzeda.iy na rzecz 

innego podatnika podatku VAT lub osoby prawnej niebyd,!-cej podatnikiem podatku 

VAT. Faktury w tym przypadku wystawia siy najp6zniej z chwil,!- uplywu terminu 

platnosci, nie wczesniej jednak niz 30. dnia przed dat,!- uplywu tego terminu. 

8. Zastrzec nalezy, ze istnieje mozliwosc wystawienia faktury z tego tytulu wczesniej niz 

30. dnia przed dat,!- uplywu terminu platnosci z tego tytulu. Warunkiem skorzystania 

z tego uprawnienia jest koniecznosc wskazania okresu rozliczeniowego, kt6rego 

dotyczy taka faktura. 



9. Elementy, ktore powmna 
wymienione zostaly w 
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zawierac faktura dokumentuj,!ca dokonan,! sprzedaz 
rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW ANIE 

10. W przypadku platnosci gotowkowej za sprzedaz uslug najmu ruchomosci przez osoby 
fizyczne koniecznym jest dokumentowanie tych wplat przy uzyciu kasy fiskalnej. 
Szczegolowy sposob dokumentowania tych transakcji opisany zostal w rozdziale 
instrukcji pn. DOKUMENTOW AN IE TRANSAKC1I. 

i) Sprzedaz uslug bezumownego korzystania z nieruchomosci 

1. Przystypuj,!c do sprzedazy uslug bezumownego korzystania z nieruchomosci dokonac 
nalezy analizy czy w przypadku swiadczenia uslug z tego tytulu czynnosc ta nastypuje 
za zgod,! i dobr,! wol,! kontynuowania czynnosci polegaj,!cej na uzytkowaniu 
nieruchomosci. 

2. lezeli bezumowne korzystanie z nieruchomosci przez uzytkownika bez tytulu 
prawnego w okresie po ujawnieniu tego stanu nastypuje za zgod,! i dobr,! wol,! 
do kontynuowania czynnoscl polegaj,!cej na uzytkowaniu nieruchomosci, 
a dodatkowo obie strony d<!Z,! do prawnego uregulowania tego stanu (zawarcia 
umowy) to stawky podatku V AT lub zwolnienie z opodatkowania ustala siy na 
zasadach okreslonych dla sprzedazy uslug najmu i dzierzawy nieruchomosci 
przeznaczonych na cele uzytkowe i mieszkalne (patrz lit. f i lit. g). 

3. lezeli bezumowne korzystanie z nieruchomosci przez uzytkownika bez tytulu 
prawnego w okresie po ujawnieniu tego stanu nastypuje: 

- bez zgody wlasciciela gruntu i bez jego dobrej woli do kontynuowania 
czynnosci polegaj,!cej na uzytkowaniu nieruchomosci, 

- obie strony nie d'!z'! do prawnego uregulowania tego stanu (zawarcia umowy), 

- wlasciciel nieruchomosci podj,!l czynnosci zmierzaj,!ce do usuniycia 
uzytkowania z zajmowanej nieruchomosci 

to czynnosc ta nie podlega opodatkowaniu. 

4. Nie podlega opodatkowaniu rowniez czynnosc bezumownego korzystania 
z nieruchomosci przez uZytkownika w okresie przed ujawnieniem tego stanu. 

5. lezeli bezposrednio po zakoilczeniu umowy najmuldzierzawy: 
- uzytkownik nie opuszcza zajmowanej nieruchomosci, 

- nie nastypuje podpisanie nowej umowy, 

stan ten trwa za zgod,! i dobr,! wol,! stron do kontynuowania czynnosci 
polegaj,!cej na uzytkowaniu nieruchomosci, 

- obie strony d'!z'! do prawnego uregulowania tego stanu (zawarcia umowy) 
to dla czynnosci bezumownego korzystania z nieruchomosci stawky podatku V A T lub 
zwolnienie z opodatkowania ustala siy na zasadach okreslonych dla sprzedazy uslug 
najmu i dzierzawy przeznaczonych na cele uzytkowe i mieszkalne (patrz lit. f i lit. g). 
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6. Jezeli bezposrednio po zakonczeniu umowy najmuldzierzawy: 

- uzytkownik nie opuszcza zajmowanej nieruchomosci, 

- nie nastypuje podpisanie nowej umowy, 

stan ten trwa bez zgody i dobrej woli stron do kontynuowania czynnosci 
polegaj~cej na uzytkowaniu nieruchomosci, 

- strony nie d~z~ do prawnego uregulowania tego stanu (zawarcia umowy), 

- wlasciciel nieruchomosci podj~l czynnosci zmierzaj~ce do usuniycia 
uzytkowania z zajmowanej nieruchomosci 

to czynnosc bezumownego korzystania z nieruchomosci nie podlega opodatkowaniu. 

7. Szczegolowe zasady opodatkowania czynnosci bezumownego korzystania 
z nieruchomosci opisane zostaly w interpretacjach Ministra Finansow Nr IPPP1I443 
-7661l4-2/AS, Nr IPPP1I443-766114-3/AS, Nr IPPP1I443-766114-4/AS z dnia 
6 paidziemika 2014 r. oraz w wyroku Wojewodzkiego S~du Administracyjnego 
w Warszawie sygn. akt III SAiWa 231115 z dnia 24 lipca 2015 r. 

8. Podstawy opodatkowania w przypadku bezumownego korzystania z nieruchomosci 
stanowi wszystko co nabywca zobowi¥any jest zaplacic sprzedawcy. Zastrzec nalezy, 
iz podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku V AT, stanowi kwoty netto. 
W przypadku sprzedaZy zwolnionej z opodatkowania kwota netto stano wi kwoty 
brutto. 

9. Zastrzec nalezy, iz podstawy opodatkowania dla sprzedazy tzw. "mediow" okresla siy 
odrybnie od podstawy opodatkowania czynszu ponoszonego z tytulu bezumownego 
korzystania z nieruchomosci. W konsekwencji sprzedaz tzw. "mediow" opodatkowana 
jest przy zastosowaniu wlasciwych dla nich stawek okreslonych w ustawie 0 VAT. 

1 O. Obowi~zek podatkowy w przypadku sprzedaZy uslug bezumownego korzystania 
z nieruchomosci powstaje z chwil~ wystawienia faktury, nie poiniej jednak niz 
z uplywem terminu platnosci okreslonego w pismie wzywaj~cym do uregulowania 
naleznosci z tego tytulu. 

11. Zastrzec nalezy, ze jezeli przed wystawieniem faktury Gezeli faktura nie zostala 
wystawiona przed uplywem terminu platnosci z tytulu bezumownego korzystania 
z nieruchomosci) nast~pi czysciowa lub calkowita platnosc (zaliczka) przez nabywcy, 
to nie powstaje obowi¥ek podatkowy w tym zakresie. 

12. Obowi¥ek wystawienia faktury powstaje w przypadku dokonania sprzedaZy na rzecz 
innego podatnika podatku VAT lub osoby prawnej niebyd~cej podatnikiem podatku 
VAT. Faktury w tym przypadku wystawia siy najpoiniej z chwil~ uplywu terminu 
platnosci okreslonego w pismie wzywaj~cym do uregulowania naleznosci z tego 
tytulu, nie wczesniej jednak niz 30. dnia przed dat~ uplywu tego terminu. 

13. Elementy, ktore powinna zawierac faktura dokumentuj~ca dokonan~ sprzedaZ 
wymienione zostaly w rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW AN IE 
TRANSAKCJI. 
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14. W przypadku platnosci gotowkowej za sprzedaz uslug bezurnownego korzystania 
z nieruchornosci (opodatkowanych i zwolnionych z opodatkowania) przez osoby 
fizyczne koniecznyrn jest dokurnentowanie tych wplat przy uzyciu kasy fiskalnej. 
Szczegolowy sposob dokurnentowania tych transakcji opisany zostal w rozdziale 
instrukcji pn. DOKUMENTOW AN IE TRANSAKCJI. 

j) Sprzedaz uslug wstctPu (bilety) 

1. Przystypuj,!c do sprzedazy uslug wstypu w pierwszej kolejnosci dokonac nalezy 
analizy czy uslugi te stanowi,!: 

- uslugy zwi,!zan,! z dzialalnosci,! obiektow sportowych, 

- uslugy kulturaln,! lub rozrywkow'!, wyl,!cznie w zakresie uslug wstypU 
na widowiska artystyczne, wl,!czaj,!c przedstawienia cyrkowe oraz 
do obiektow kulturalnych, 

- uslugy zwi,!zana z rozrywk,! i rekreacj,!, wyl,!cznie w zakresie wstypu 
do wesolych rniasteczek, parkow rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne, 

- uslugy bibliotek, archiwow, rnuzeow oraz pozostale uslugi w zakresie kultury, 

- uslugy wstypu na irnprezy sportowe. 

2. Jezeli sprzedaz uslugi wstypu dotyczy uslug wyrnienionych w pkt 1 czynnosc taka 
podlega opodatkowaniu obnizon,! stawk,! podatku V AT wynosz'!c'! obecnie 8%. 

3. Jezeli sprzedaz uslugi wstypu dotyczy uslug innych niz wyrnienione w pkt 1 czynnosc 
taka podlega opodatkowaniu podstawow,! stawk,! podatku V A T wynosz'!c'! obecnie 
23%. 

4. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedazy uslug wstypu stanowi wszystko 
co nabywca zobowi£!Zany jest zaplacic sprzedawcy. Zastrzec nalezy, iz podstawa 
opodatkowania nie obejrnuje kwoty podatku V AT, stano wi kwoty netto. 

5. Obowi,!zek podatkowy w przypadku sprzedaZy uslug wstypu powstaje z chwil,! 
dokonania zaplaty za dokonywan,! sprzedaz, nie pozniej jednak niz z chwil,! 
wykonania uslugi na rzecz nabywcy. 

6. Zastrzec nalezy, iz jezeli przed wykonaniern uslugi nast,!pi czysciowa lub calkowita 
platnosc (zaliczka) przez nabywcy, to obowi,!zek podatkowy powstaje w dniu 
dokonania tej platnosci w odniesieniu do wplaconej czysci. 

7. Obowi,!zek wystawienia faktury powstaje w przypadku dokonania sprzedaZy na rzecz 
innego podatnika podatku VAT lub osoby prawnej niebyd,!cej podatnikiern podatku 
V AT. Faktury w tyrn przypadku wystawia siy nie wczesniej niz 30. dnia przed dat,! 
powstania obowi£!Zku podatkowego i nie pozniej niz 15. dnia rniesi,!ca nastypuj,!cego 
po rniesi,!cu, w ktoryrn powstal obowi£!Zek podatkowy. 

8. Wskazane zasady dotycz'!ce wystawienia faktury rna]'! rowniez zastosowanie 
do wplaty zaliczki. 



9. Elementy, kt6re powmna 
wymienione zostaly w 
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zawierac fa,ktura dokumentuj(j.ca dokonan(j. sprzeda2': 
rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW ANIE 

10. W przypadku platnosci got6wkowej za sprzedaz uslug wstypu przez osoby fizyczne 

koniecznym jest dokumentowanie tych wplat przy uzyciu kasy fiskalnej. Szczeg610wy 

spos6b dokumentowania tych transakcji opisany zostal w rozdziale instrukcji 

pn. DOKUMENTOW AN IE TRANSAKCJI. 

k) Sprzedaz uslug komunikacji miejskiej 

1. Przystypuj(j.c do sprzedazy uslug komunikacji w pierwszej kolejnosci dokonac nalezy 

analizy czy uslugi te stanowi(j. transport l(j.dowy pasa2':erski, miejski i podmiejski lub 

pozostaly transport l(j.dowy pasazerski, gdzie indziej niesklasyfikowany. 

2. Jezeli sprzedaz uslugi komunikacji miejskiej stanowi uslugi okreslone w pkt 1 

czynnosc taka podlega opodatkowaniu obnizon(j. stawk(j. podatku VAT wynosz(j.q 

obecnie 8%. 

3. Jezeli sprzedaz uslugi komunikacji miejskiej dotyczy uslug innych niz wymienione 
w pkt 1 czynnosc taka podlega opodatkowaniu podstawow(j. stawk(j. podatku VAT 
wynosz(j.c(j. obecnie 23%. 

4. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedazy uslug komunikacji miejskiej stanowi 

wszystko co nabywca zobowi¥any jest zaplacic sprzedawcy. Zastrzec nalezy, 

iz podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku V AT, stanowi kwoty netto. 

5. Obowi(j.zek podatkowy w przypadku sprzeda2':y uslug komunikacji miejskiej powstaje 

z chwil(j. dokonania zaplaty za dokonywan(j. sprzeda2':, nie p6zniej jednak niz z chwil(j. 
wykonania uslugi na rzecz nabywcy. 

6. Zastrzec nalezy, iz jezeli przed wykonaniem uslugi komunikacji miejskiej nast(j.pi 

czysciowa lub calkowita platnosc (zaliczka) przez nabywcy, to obowi¥ek podatkowy 

powstaje w dniu dokonania tej platnosci w odniesieniu do wplaconej czysci. 

7. Obowi,!zek wystawienia faktury powstaje w przypadku dokonania sprzeda2':y na rzecz 
innego podatnika podatku V AT lub osoby prawnej niebyd,!cej podatnikiem podatku 
VAT. Faktury w tym przypadku wystawia siy nie wczesniej niz 30. dnia przed dat,! 

powstania obowi¥ku podatkowego i nie p6zniej niz 15. dnia miesi,!ca nastypuj(j.cego 
po miesi,!cu, w kt6rym powstal obowi,!zek podatkowy. 

8. Wskazane zasady dotycz'!ce wystawienia faktury maN r6wniez zastosowanie 
do otrzymanych zaliczek. 

9. Elementy, kt6re powinna zawierac faktura dokumentuj,!ca dokonan,! sprzeda2': 

wymienione zostaly w rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW AN IE 
TRANSAKCJI. 
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I) Refakturowanie uslug, w tym tzw. "medi6w" 

1. Przystypuj'lC do refakturowania uslug, w tym tzw. "medi6w" dokonac nalezy 
zastrzezenia, iz odsprzedaz nabytych we wlasnym imieniu, lecz na rzecz innych 
podmiot6w uslug, dokonywana jest przy zastosowaniu stawek podatku lub zwolnienia 
z opodatkowania, kt6re okreslone zostaly przy ich nabyciu. 

2. Wyj'ltkiem w tym zakresie jest zakup, a nastypnie sprzedaz uslug od podmiotu 
korzystaj'lcego ze zwolnienia z opodatkowania, ze wzglydu na jego podmiotowosc 
podatkow'l. W tym przypadku refakturowania us lug dokonuje siy przy zastosowaniu 
wlasciwej stawki podatku V AT dla danej uslugi. 

3. W dniu 16 kwietnia 2015 r. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej wydal wyrok 
w sprawie C-42114 (Minister Finans6w przeciwko Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej), w kt6rej rozpatrywana byla kwestia rozliczenia V A T od medi6w 
przy najmie nieruchomosci. Trybunal wskazal na przeslanki przemawiaj'lce 
za traktowaniem najmu i odprzedazy medi6w jako swiadczen odrybnych. 

4. Nalezy jednoczesnie pamiytac, ze oceniaj'lc konkretny stan faktyczny trzeba 
uwzglydnic wszystkie okolicznosci danej sprawy, w szczeg6lnosci tresc umowy 
z wynaJmuHcym. 

5. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedazy refakturowania uslug, w tym tzw. 
"medi6w" stano wi wszystko co nabywca zobowi£!Zany jest zaplacic sprzedawcy. 
Zastrzec nalezy, iz podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku VAT, 
stanowi kwoty netto. 

6. Obowi'lzek podatkowy w przypadku refakturowania uslug powstaje na zasadach 
wlasciwych dla sprzedaZy okreslonego rodzaju uslugi. 

7. Zastrzec nalezy, iz przepisy dotycz'lce wplaty zaliczki stosuje siy wyl'lcznie 
do refakturowania uslug, dla kt6rych obowi'lzek podatkowy powstaje na zasadach 
og6lnych. Natomiast w odniesieniu do uslug, dla kt6rych obowi£!Zek podatkowy 
powstaje na zasadach szczeg61nych (art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy 0 V AT), nie stosuje 
siy przepis6w dotycz'lcych wplaty zaliczki. 

8. Obowi'lzek wystawienia faktury w przypadku refakturowania uslug powstaje 
na zasadach wlasciwych dla sprzedazy okreslonego rodzaju uslugi. 

9. Elementy, kt6re powinna 
wymienione zostaly w 
TRANSAKCJI. 

zawierac faktura dokumentuj'lca dokonan'l sprzedaZ 
rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW AN IE 

10. W przypadku platnosci got6wkowej za refakturowanie uslug na rzecz os6b fizycznych 
koniecznym jest dokumentowanie tych wplat przy uzyciu kasy fiskalnej. Szczeg610wy 
spos6b dokumentowania tych transakcji opisany zostal w rozdziale instrukcji 
pn. DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI. Przy czym zastrzec nalezy, 



28 

ze koniecznosc dokurnentowania wplat gotowkowych przy uzyciu kasy fiskalnej nie 

rna zastosowania do refakturowania tzw. "rnediow". 

m) Sprzedaz uslug finansowych 

1. Przystypuj,!c do sprzedazy uslug finansowych, w pierwszej kolejnosci nalezy ustalic 

czy uslugi te stanowi,!: 

- uslugi ubezpieczeniowe, uslugi reasekuracyjne i uslugi posrednictwa 

w swiadczeniu uslug ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a takze uslugi 

swiadczone przez ubezpieczaj,!cego w zakresie zawieranych przez niego 

urnow ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyl,!czeniern zbywania praw 

nabytych w zwi,!zku z wykonywaniern urnow ubezpieczenia i urnow 

reasekuracji; 

- uslugi udzielania kredytow lub pozyczek pieniyznych oraz uslugi posrednictwa 

w swiadczeniu uslug udzielania kredytow lub pozyczek pieniyznych, a takze 

zarz,!dzanie kredytarni lub pozyczkarni pieniyznyrni przez kredytodawcy lub 

pozyczkodawcy; 

- uslugi w zakresie udzielania poryczen, gwarancji i wszelkich innych 

zabezpieczen transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz uslugi 

posrednictwa w swiadczeniu tych uslug, a takze zarz,!dzanie gwarancjarni 

kredytowyrni przez kredytodawcy lub pozyczkodawcy; 

- uslugi w zakresie depozytow srodkow pieniyznych, prowadzenia rachunkow 

pieniyznych, wszelkiego rodzaju transakcji platniczych, przekazow 

i transferow pieniyznych, dlugow, czekow i weksli oraz uslugi posrednictwa 

w swiadczeniu tych uslug; 

- uslugi, w tyrn takze uslugi posrednictwa, ktorych przedrniotern S,! udzialy w: 

a) spolkach, 

b) innych niz spolki podrniotach, jezeli rnaj,! one osobowosc prawn,! 

- z wyl,!czeniern uslug przechowywania tych udzialow i zarz,!dzania nirni; 

- uslugi, ktorych przedrniotern S,! instrurnenty finansowe, 0 ktorych rnowa 

w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. 0 obrocie instrurnentami finansowyrni 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 i 2486), z wyl,!czeniern przechowywania tych 

instrurnentow i zarz,!dzania nirni, oraz uslugi posrednictwa w tyrn zakresie. 

2. lezeli sprzedaz uslug finansowych dotyczy uslug wyrnienionych w pkt 1 czynnosc 

taka podlega zwolnieniu z opodatkowania. 

3. lezeli sprzedaz uslug finansowych dotyczy uslug innych niz wyrnienione w pkt 1 

czynnosc taka podlega opodatkowaniu podstawow,! stawk,! podatku wynosz'!c'! 

obecnie 23%. 

4. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedazy uslug finansowych stanowi 

wszystko co nabywca zobowi¥any jest zaplacic sprzedawcy. Zastrzec nalezy, 

iz podstawa opodatkowania nie obejrnuje kwoty podatku VAT, stanowi kwoty netto. 
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W przypadku uslug finansowych zwolnionych z opodatkowania kwota netto stano wi 

kwoty brutto. 

5. Obowiqzek podatkowy w przypadku sprzedazy uslug finansowych zwolnionych 
z opodatkowania powstaje wylqcznie z chwilq dokonania zaplaty z tego tytulu. lezeli 
platnos6 nastypuje w ratach, obowiqzek podatkowy powstaje z chwilq zaplaty 
w odniesieniu do kazdej raty odrybnie. 

6. W przypadku sprzedaZy uslug finansowych nie wystypuje obowiqzek wystawienia 
faktury dokurnentujqcej takq transakcjy. lednoczesnie zastrzec nalezy, iz przepisy 
podatkowe nie zakazujq wystawienia dokurnentu ksiygowego identyfikujqcego wplaty 
dokonywane z tego tytulu. 

7. ledyny przypadek, w ktoryrn powstaje obligatoryjny obowiqzek wystawienia faktury 
przy sprzedazy uslug finansowych wystypuje w sytuacji, gdy 0 wystawienie faktury 
zwraca siy nabywca takiej uslugi. Swiadczqcy uslugy finansowq rna obowiqzek 
wystawienia faktury pod warunkiern, iz nabywca zglosi swoje zqdanie w tyrn zakresie 
w terminie 3 rniesiycy od zakonczenia rniesiqca, w ktoryrn dokonal czysciowej lub 
calkowitej zaplaty za tq uslugy. 

8. Elernenty, ktore powinna 
wyrnienione zostaly w 
TRANSAKC1I. 

zawiera6 faktura dokurnentujqca dokonanq sprzedaZ 
rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW AN IE 

9. Zastrzec nalezy, iz faktury dokurnentujqce sprzedaZ uslug finansowych zwolnionych 
z opodatkowania powinny obligatoryjnie zawiera6 podstawy prawnq do zastosowania 
tego zwolnienia. 

n) Sprzedaz uslug budowlanych 

l. PrzystypujqC do sprzedazy uslug budowlanych w pierwszej kolejnosci nalezy ustali6 
czy czynnosci te stanowiq budowy, rernont, rnodemizacjy, termornodemizacjy lub 
przebudowy obiektow budowlanych lub ich czysci zaliczanych do budownictwa 
objytego spolecznyrn prograrnern rnieszkaniowyrn (patrz slowniczek). 

2. lezeli sprzedawane uslugi budowlane spelniajq kryteria okreslone w pkt 1 
to transakcja taka podlega opodatkowaniu obnizonq stawkq podatku V AT wynoszqcq 
obecnie 8%. 

3. W przypadku sprzedazy uslug budowlanych niespelniajqcych kryteriow okreslonych 
w pkt 1 lub zakres, ktorych przekracza lirnity okreslone dla budownictwa objytego 
spolecznyrn prograrnern rnieszkaniowyrn, transakcja taka podlega opodatkowaniu 
podstawowq stawkq podatku VAT wynoszqcq obecnie 23%. 

4. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedazy uslug budowlanych stano wi 
wszystko co nabywca zobowiqzany jest zaplaci6 sprzedawcy. Zastrzec nalezy, 
iz podstawa opodatkowania nie obejrnuje kwoty podatku VAT, stanowi kwoty netto. 
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5. Obowi,!zek podatkowy w przypadku sprzedazy uslug budowlanych powstaje z chwil,! 

wystawienia faktury z tego tytulu, nie p6zniej jednak niz 30. dnia od dnia wykonania 
uslug. Zastrzec nalezy, iz jezeli przed wystawieniem faktury, a jezeli faktura nie 

zostala wystawiona przed uplywem 30. dnia od dnia wykonania uslugi z tytulu 

swiadczenia uslug budowlanych nast,!pi cZt(sciowa lub calkowita platnosc (zaliczka) 

przez nabywct(, to obowictzek podatkowy powstaje w dniu dokonania tej platnosci 
w odniesieniu do wplaconej czt(sci. 

6. Obowi,!zek wystawienia faktury powstaje w przypadku dokonania sprzedai:y na rzecz 

innego podatnika podatku V AT lub osoby prawnej niebt(d,!cej podatnikiem podatku 

VAT. Fakturt( w tym przypadku wystawia sit( nie p6zniej niz 30. dnia od daty 

wykonania takiej uslugi. 

7. W przypadku zaplaty zaliczki fakturt( wystawia sit( nie wczesniej niz 30. dnia przed 

dat,! powstania obowi,!zku podatkowego i nie p6Zniej niz 15. dnia miesi,!ca 
nastypuj,!cego po miesi,!cu, w kt6rym powstal obowi,!zek podatkowy. 

8. Elementy, kt6re powinna 
wymienione zostaly w 

TRANSAKCJI. 

zawierac faktura dokumentuj,!ca dokonan,! sprzedai: 
rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW AN IE 

9. W przypadku platnosci got6wkowej za sprzedaz uslug budowlanych na rzecz os6b 
fizycznych koniecznym jest dokumentowanie tych wplat przy uzyciu kasy fiskalnej. 
Szczeg610wy spos6b dokumentowania tych transakcji opisany zostal w rozdziale 

instrukcji pn. DOKUMENTOW AN IE TRANSAKCJI. 

0) Sprzedaz posilk6w 

1. Sprzedaz posilk6w zwolniona jest z opodatkowania pod warunkiem, ze uslugi 

te swiadczona S,! przez: 

- szkoly, przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoly wyzsze, plac6wki 

opiekunczo-wychowawcze oraz zlobki, 

- regionalne osrodki polityki spolecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, 
osrodki pomocy spolecznej, rodzinne domy pomocy, osrodki wsparcia 

i osrodki interwencji kryzysowej 

- wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodt( do my pomocy spolecznej, 
plac6wki opiekunczo-wychowawcze i osrodki adopcyjno-opiekuncze, 

- plac6wki specjalistycznego poradnictwa, 

- plac6wki zapewniaj,!ce calodobow,! opieky osobom niepelnosprawnym, 
przewlekle chorym lub osobom w podeszlym wieku, 

- specjalistyczne osrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

2. Stosownie do stanowiska wyrai:onego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi 
w interpretacjach z dnia 17 stycznia 2017 r., sygn.: 

- 1061-IPTPP1.4512.535.2016.1.AK, 
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- 1061-IPTPP1.4512.541.2016.1.AK, 

uslugi wyzywienia dla wychowank6w jednostek objytych systemem oswiaty oraz 

pracownik6w pedagogicznych korzystajq ze zwolnienia z VAT na podstawie 
art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy 0 VAT, jako uslugi scisle zwiqzane z uslugami w zakresie 

opieki nad dziecmi i mlodziezq. 

3. Sprzedaz posilk6w przez podmioty niewymienione w pkt 1 opodatkowana jest przy 
zastosowaniu obnizonej stawki podatku V AT wynoszqcej obecnie 8%, z wyjqtkiem 

sprzedaZY: 
a. napoj6w alkoholowych 0 zawartosci alkoholu powyzej 1,2%, 

b. napoj6w alkoholowych bydqcych mieszanina piwa napoj6w 
bezalkoholowych, w kt6rych zawartosc alkoholu przekracza 0,5%, 

c. napoj6w, przy przygotowaniu kt6rych jest wykorzystywany napar z kawy lub 

herbaty, niezaleznie od udzialu procentowego tego naparu 

w przygotowywanym napoju, 

d. napoj6w bezalkoholowych gazowanych, 

e. w6d mineralnych, 
f. innych towar6w w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych przy 

zastosowaniu podstawowej stawki podatku V AT wynoszqcej obecnie 23%. 

4. Sprzedaz towar6w wymienionych w pkt 2 opodatkowana jest przy zastosowaniu 
podstawowej stawki podatku VAT wynoszqcej obecnie 23%. 

5. Stosownie do stanowiska wyrazonego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi 

w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2017 r., sygn. 

1061-IPTPP 1.4512.662.20 16.2.AK, swiadczenie nieodplatnych uslug wyzywienia 
na rzecz pracownik6w niebydqcych nauczycielami (kucharz, intendent, pomoc 
kuchenna), nie podlega VAT. Przedmiotowych czynnosci nie naleZy ujmowac 

w ewidencji VAT. 

6. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaZy posilk6w stanowi wszystko 

co nabywca zobowiqzany jest zaplacic sprzedawcy. Zastrzec nalezy, iz podstawa 

opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku V A T, stano wi kwoty netto. 

7. Obowiqzek podatkowy w przypadku sprzedazy posilk6w powstaje w momenCle 
dostarczenia towaru. W przypadku gdy platnosc z tytulu dostawy posilk6w ustalana 
jest dla okreslonego okresu (np. miesiqca) obowiqzek podatkowy powstaje z chwilq 
uplywu tego okresu (np. ostatni dzien miesiqca). 

8. Zastrzec nalezy, iz jezeli przed dniem wykonania dostawy posilk6w nastqpi czysciowa 

lub calkowita platnosc (zaliczka) przez nabywcy, to obowiqzek podatkowy powstaje 
w dniu dokonania takiej platnosci w odniesieniu do tej czysci. 

9. W przypadku sprzedazy posilk6w zwolnionych z opodatkowania me wystypuje 
obowiqzek wystawienia faktury dokumentujqcej takq transakcjy. lednoczesnie 
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zastrzec nalezy, iz przepisy podatkowe me zakazuj~ wystawienia dokumentu 
ksiygowego identyfikuj~cego wplaty dokonywane z tego tytulu. 

10. Jedyny przypadek, w kt6rym powstaje obligatoryjny obowi¥ek wystawienia faktury 
przy sprzedazy posilk6w wystypuje w sytuacji, gdy 0 wystawienie faktury zwraca siy 
nabywca takiej uslugi. Sprzedaj~cy posilki ma obowi¥ek wystawienia faktury pod 
warunkiem, iz nabywca zglosi swoje z~danie w tym zakresie w terminie 3 miesiycy 
od zakonczenia miesi~ca, w kt6rym dokonal czysciowej lub calkowitej zaplaty za t~ 
uslugy. 

11. Elementy, kt6re powmna 
wymienione zostaly w 
TRANSAKCJI. 

zawiera6 faktura dokumentuj~ca dokonan~ sprzedaZ 
rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW ANIE 

12. Zastrzec nalezy, iz faktury dokumentuj~ce sprzedaZ posilk6w zwolnionych 
z opodatkowania powinny obligatoryjnie zawiera6 podstawy prawn~ do zastosowania 
tego zwolnienia. 

13. W przypadku platnosci got6wkowej za sprzedaz posilk6w na rzecz os6b fizycznych 
koniecznym jest dokumentowanie tych wplat przy uzyciu kasy fiskalnej. Szczeg610wy 
spos6b dokumentowania tych transakcji opisany zostal w rozdziale instrukcji 
pn. DOKUMENTOW ANIE TRANSAKCJI. 

14. Wyj~tkiem w tym zakresie jest sprzedaZ posilk6w swiadczona przez szkoly, 
przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoly wyzsze, plac6wki opiekunczo
wychowawcze. Sprzedaz posilk6w przez te podmioty swiadczona na rzecz uczni6w, 
student6w i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu zwolniona jest 
ewidencjonowania przy uzyciu kasy fiskalnej. 

p) Sprzedaz uslug opieki i ksztalcenia w przedszkolach 

1. Przystypuj~c do sprzedazy uslug opieki i ksztalcenia w przedszkolach, w pierwszej 
kolejnosci nalezy ustali6 czy uslugi te swiadczone s~ przez jednostki objyte systemem 
oswiaty, w rozumieniu przepis6w 0 systemie oswiaty w zakresie ksztalcenia 
i wychowania. 

2. Jezeli sprzedaz uslug opieki i ksztalcenia w przedszkolach swiadczona jest przez 
podmioty, 0 kt6rych mowa w pkt 1 czynnos6 taka podlega zwolnieniu 
z opodatkowania. Podstawa prawna zwolnienia - art. 43 ust. 1 pkt 26 lit a ustawy 
o VAT, (co potwierdzil Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi w interpretacjach z dnia 
17 stycznia 2017 r. sygn.: 

- 1061-IPTPP1.4512.535.2016.l.AK, 

- 1061-IPTPPl.4512.541.2016.l.AK). 
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3. lezeli sprzedaz uslug opieki i ksztalcenia w przedszkolach swiadczona jest przez 
podmioty inne niz wskazane w pkt 1 to czynnosc taka podlega opodatkowaniu 

podstawowq stawkq podatku V AT wynoszqcq obecnie 23%. 

4. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaZy uslug opieki i ksztalcenia 

w przedszkolach stano wi wszystko co nabywca zobowiqzany jest zaplacic 

sprzedawcy. Zastrzec nalezy, iz podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku 
VAT, stanowi kwoty netto. W przypadku uslug opieki i ksztalcenia w przedszkolach 

zwolnionych z opodatkowania kwota netto stanowi kwoty brutto. 

5. Obowiqzek podatkowy w przypadku sprzedaZy uslug opieki i ksztalcenia 

w przedszkolach nastypuje z chwilq wykonania tych uslug. W przypadku gdy platnosc 

z tytulu wykonania tych uslug ustalana jest okreslonego dla okresu (np. miesiqca) 

obowiqzek podatkowy powstaje z chwilq uplywu tego okresu (np. ostatni dzien 

miesiqca). 

6. Zastrzec nalezy, iz jezeli przed dniem wykonania uslug opieki i ksztalcenia 

w przedszkolach nastqpi czysciowa lub calkowita platnosc (zaliczka) przez nabywcy, 
to obowiqzek podatkowy powstaje w dniu dokonania takiej platnosci w odniesieniu 

do tej czysci. 

7. W przypadku sprzedaZy uslug opieki i ksztalcenia w przedszkolach nie wystypuje 

obowiqzek wystawienia faktury dokumentujqcej takq transakcjy. lednoczesnie 
zastrzec nalezy, iz przepisy podatkowe nie zakazujq wystawienia dokumentu 

ksiygowego identyfikujqcego wplaty dokonywane z tego tytulu. 

8. ledyny przypadek, w ktorym powstaje obligatoryjny obowiqzek wystawienia faktury 
przy sprzedazy uslug opieki i ksztalcenia w przedszkolach wystypuje w sytuacji, 
gdy 0 wystawienie faktury zwraca siy nabywca takiej uslugi. Swiadczqcy uslugy 
opieki i ksztalcenia w przedszkolach ma obowiqzek wystawienia faktury pod 

warunkiem, iz nabywca zglosi swoje zqdanie w tym zakresie w terminie 3 miesiycy 

od zakonczenia miesiqca, w ktorym dokonal czysciowej lub calkowitej zaplaty za tq 

uslugy. 

9. Elementy, ktore powmna 
wymienione zostaly w 

TRANSAKC1I. 

zawierac faktura dokumentujqca dokonanq sprzedaZ 
rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW AN IE 

10. Zastrzec nalezy, iz faktury dokumentujqce sprzedaZ uslug opieki i ksztalcenia 
w przedszkolach zwolnionych z opodatkowania powinny obligatoryjnie zawierac 
podstawy prawnq do zastosowania tego zwolnienia. 

q) Sprzedaz uslug opieki i ksztalcenia w jednostkach obj'ttych systemem oswiaty 

Stosownie do stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej w Lodzi wyraZonego 

w interpretacjach z dnia 17 stycznia 2017 r., sygn.: 

- 1061-IPTPP1.4512.535.2016.l.AK, 
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- 1061-IPTPP1.4512.541.2016.l.AK, 

Uslugi swiadczone przez jednostki objyte systemem oswiaty w zakresie ksztalcenia 
i wychowania, korzystaj,! ze zwolnienia z V AT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a 

ustawy 0 V A T. 

r) Sprzedaz uslug opieki nad dziecmi w wieku do 3 lat, a takZe dostawa towarow 
i swiadczenie uslug scisle z tymi uslugami zwi~zanych 

Stosownie do stanowiska Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyraZonego 

w interpretacji z dnia 20 kwietnia 2017 L, sygn. 1061-IPTPP1.4512.131.2017.1.RG, 
sprzedaz uslug opieki nad dziecmi w wieku do 3 lat, a takze dostawa towarow 
i swiadczenie uslug scisle z tymi uslugami zwi'l-Zane podlegaj,! zwolnieniu 
z opodatkowania V AT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. b ustawy 0 V AT. 

s) Sprzedaz uslug zakwaterowania 

1. Przystypuj,!c do sprzedaZy uslug zakwaterowania swiadczonych przez internaty 

i bursy, w pierwszej kolejnosci nalezy ustalic czy uslugi te swiadczone S,! na rzecz 

uczniow, wychowankow szkol prowadz'!cych te bursy i internaty ksztalcenia 
i wychowania. 

2. lezeli uslugi zakwaterowania swiadczone S,! przez internaty i bursy na rzecz osob 

o ktorych mowa w pkt 1 czynnosc taka podlega zwolnieniu z opodatkowania. 

3. lezeli uslugi zakwaterowania swiadczone S,! przez internaty i bursy na rzecz innych 

osob niz te, 0 ktorych mowa w pkt 1 czynnosc taka podlega opodatkowaniu obnizon,! 
stawk,! podatku VAT wynosz'!c'! obecnie 8%. 

4. lezeli uslugi zakwaterowania swiadczone S,! przez podmioty inne niz internaty, bursy, 

hotele, pensjonaty czynnosc taka podlega opodatkowaniu podatkiem stawk,! podatku 

wynosz'!c'! obecnie 23%. 

5. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedazy uslug zakwaterowania 

swiadczonych przez internaty i bursy stano wi wszystko co nabywca zobowi,!zany jest 
zaplacic sprzedawcy. Zastrzec nalezy, iz podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty 

podatku V AT, stanowi kwoty netto. W przypadku uslug zakwaterowania 
swiadczonych przez internaty i bursy zwolnionych z opodatkowania kwota netto 
stano wi kwoty brutto. 

6. Obowi,!zek podatkowy w przypadku sprzedazy uslug zakwaterowania nastypuje 
z chwil,! wykonania tych uslug. W przypadku gdy platnosc z tytulu wykonania tych 

uslug ustalana jest dla okreslonego okresu (np. miesi,!ca) obowi,!zek podatkowy 
powstaje z chwil,! uplywu tego okresu (np. ostatni dzien miesi,!ca). 
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7. Zastrzec nalezy, iz jezeli przed dniem wykonania uslug zakwaterowania nast£!.pi 
czysciowa lub calkowita platnosc (zaliczka) przez nabywcy, to obowi£!.Zek podatkowy 
powstaje w dniu dokonania takiej platnosci w odniesieniu do tej czysci. 

8. W przypadku sprzedazy uslug zakwaterowania swiadczonych przez intematy i bursy 
nie wystypuje obowi£!.Zek wystawienia faktury dokumentuj£!.cej tak£!. transakcjy. 
lednoczesnie zastrzec nalezy, iz przepisy podatkowe nie zakazuj£!. wystawienia 
dokumentu ksiygowego identyfikuj£!.cego wplaty dokonywane z tego tytulu. 

9. ledyny przypadek, w kt6rym powstaje obligatoryjny obowi£!.zek wystawienia faktury 
przy sprzedazy uslug zakwaterowania swiadczonych przez intematy i bursy wystypuje 

w sytuacji, gdy 0 wystawienie faktury zwraca siy nabywca takiej uslugi. Swiadcz£!.cy 
uslugy zakwaterowania swiadczon£!. przez intematy i bursy ma obowi£!.Zek wystawienia 
faktury pod warunkiem, iz nabywca zglosi swoje z£!.danie w tym zakresie w terminie 3 
miesiycy od zakonczenia miesi,!ca, w kt6rym dokonal czysciowej lub calkowitej 

zaplaty za t'! uslugy. 

10. Elementy, kt6re powinna zawierac faktura dokumentuj,!ca dokonan,! sprzedaz 
wymienione zostaly w rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW AN IE 
TRANSAKC1I. 

11. Zastrzec nalezy, iz faktury dokumentuj,!ce sprzedaZ uslug zakwaterowania 
swiadczonych przez intematy i bursy zwolnionych z opodatkowania powmny 
obligatoryjnie zawierac podstawy prawn'! do zastosowania tego zwolnienia. 

12. W przypadku platnosci got6wkowej za sprzedaZ uslug zakwaterowania swiadczonych 
przez intematy i bursy na rzecz os6b fizycznych koniecznym jest dokumentowanie 
tych wplat przy uzyciu kasy fiskalnej. Szczeg610wy spos6b dokumentowania tych 
transakcji opisany zostal w rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW ANIE 
TRANSAKC1I. 

t) Sprzedaz uslug ksztalcenia innych niZ uslugi ksztalcenia i wychowania 
w rozurnieniu przepis6w 0 systernie oswiaty (oplata za praktyki, oplata za kursy 
rnaturaIne) 

1. Przystypuj£!.c do sprzedaZy uslug ksztalcenia innych niz uslugi ksztalcenia 
i wychowania w rozumieniu przepis6w 0 systemie oswiaty (oplata za praktyki, oplata 
za kursy maturalne), w pierwszej kolejnosci nalezy ustalic czy uslugi te swiadczone s£!. 
przez jednostki objyte systemem oswiaty w rozumieniu przepis6w 0 systemie oswiaty 
w zakresie ksztalcenia i wychowania. 

2. lezeli sprzedaz uslug ksztalcenia innych niz uslugi ksztalcenia i wychowania 
w rozumieniu przepis6w 0 systemie oswiaty swiadczona jest przez podmioty, 
o kt6rych mowa w pkt 1 czynnosc taka podlega zwolnieniu z opodatkowania. 

3. lezeli uslugi ksztalcenia i wychowania w rozumieniu przepis6w 0 systemie oswiaty 
swiadczone S,! przez podmioty inne niz wymienione w pkt 1 czynnosc taka podlega 
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opodatkowaniu przy zastosowaniu podstawowej stawki podatku V A T wynosz'!cej 
obecnie 23%. 

4. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedazy uslug ksztalcenia innych niz uslugi 
ksztalcenia i wychowania, w rozurnieniu przepis6w 0 systernie oswiaty, stano wi 
wszystko co nabywca zobowi,!zany jest zaplacic sprzedawcy. Zastrzec nalezy, 
iz podstawa opodatkowania nie obejrnuje kwoty podatku VAT, stanowi kwoty netto. 
W przypadku uslug ksztalcenia innych niz uslugi ksztalcenia i wychowania 
w rozurnieniu przepis6w 0 systernie oswiaty zwolnionych z opodatkowania kwota 
netto stanowi kwoty brutto. 

5. Obowi,!zek podatkowy w przypadku sprzedazy uslug ksztalcenia innych niz uslugi 
ksztalcenia i wychowania w rozumieniu przepis6w 0 systernie oswiaty nastypuje 
z chwil,! wykonania tych uslug. W przypadku gdy platnosc z tytulu wykonania tych 
uslug ustalana jest dla okreslonego okresu (np. rniesi,!ca) obowi£!Zek podatkowy 
powstaje z chwil,! uplywu tego okresu (np. ostatni dzien rniesi,!ca). 

6. Zastrzec nalezy, iz jezeli przed dniern wykonania uslug ksztalcenia innych niz uslugi 
ksztalcenia i wychowania w rozurnieniu przepis6w 0 systernie oswiaty nast,!pi 
czysciowa lub calkowita platnosc (zaliczka) przez nabywcy, to obowi£!Zek podatkowy 
powstaje w dniu dokonania takiej platnosci w odniesieniu do tej czysci. 

7. W przypadku sprzedazy uslug ksztalcenia innych niz uslugi ksztalcenia i wychowania 
nie wystypuje obowi,!zek wystawienia faktury dokurnentuj,!cej tak,! transakcjy. 
Jednoczesnie zastrzec nalezy, iz przepisy podatkowe nie zakazuj,! wystawienia 
dokurnentu ksiygowego identyfikuj,!cego wplaty dokonywane z tego tytulu. 

8. Jedyny przypadek, w kt6ryrn powstaje obligatoryjny obowi,!zek wystawienia faktury 
przy sprzedazy uslug ksztalcenia innych niz uslugi ksztalcenia i wychowania 
wystypuje w sytuacji, gdy 0 wystawienie faktury zwraca siy nabywca takiej uslugi. 
SWiadcz,!cy uslugy ksztalcenia inn,! niz uslugy ksztalcenia i wychowania rna 
obowi,!zek wystawienia faktury pod warunkiern, iz nabywca zglosi swoje z,!danie 
w tyrn zakresie w terminie 3 rniesiycy od zakonczenia rniesi,!ca, w kt6ryrn dokonal 
czysciowej lub calkowitej zaplaty za t'! uslugy. 

9. Elernenty, kt6re powinna 
wyrnienione zostaly w 
TRANSAKCJI. 

zawierac faktura dokurnentuj,!ca dokonan,! sprzedaz 
rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW ANIE 

10. Zastrzec nalezy, iz faktury dokurnentuj,!ce sprzedaz uslug ksztalcenia innych niz 
uslugi ksztalcenia wychowania zwolnionych z opodatkowania powlnny 
obligatoryjnie zawierac podstawy prawn,! do zastosowania tego zwolnienia. 

11. W przypadku platnosci got6wkowej za sprzedaz uslug ksztalcenia innych niz uslugi 
ksztalcenia i wychowania w rozurnieniu przepis6w 0 systernie oswiaty na rzecz os6b 
fizycznych koniecznyrn jest dokurnentowanie tych wplat przy uzyciu kasy fiskalnej. 
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Szczeg610wy spos6b dokurnentowania tych transakcji oplsany zostal w rozdziale 
instrukcji pn. DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI. 

u) Uiyczenie pomieszczen szkoly na gabinety lekarskie, dla lekarzy, w zamian za 
swiadczenie uslug opieki zdrowotnej na rzecz uczniow tej szkoly 

1. Stosownie do interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 
z dnia 21 rnarca 2017 f., sygn. 1061-IPTPP1.4512.88.2017.l.AK: 

- Nieodplatne uzyczenie pornieszczen szkolnych z przeznaczeniern na gabinety 

lekarskie w zarnian za swiadczenie uslug opieki zdrowotnej na rzecz uczni6w danej 
szkoly, nie podlega VAT, 

- Nieodplatne uzyczenie pornieszczen szkolnych z przeznaczemern na gabinety 
lekarskie w zarnian za swiadczenie uslug opieki zdrowotnej na rzecz uczni6w danej 
szkoly nie powoduje koniecznosci obliczania pre-wsp6lczynnika. 

2. W zwiqzku z powyzszyrn, nieodplatnego uzyczania pornieszczen szkolnych 
z przeznaczeniern na gabinety lekarskie nie nalezy ujrnowac w rejestrach sprzedazy 

V A T danej jednostki. 

v) Sprzedaz us lug pomocy spolecznej oraz towarow i uslug scisle z tymi uslugami 
zwi~zanych 

1. Przyst<rpuj,!-c do sprzedazy uslug pornocy spolecznej oraz towar6w i uslug scisle 
z tyrni uslugarni zwi,!-zanych, w pierwszej kolejnosci nalezy ustalic czy uslugi 
te swiadczone S,!- przez: 

- regionalne osrodki polityki spolecznej, powiatowe centra pornocy rodzinie, 
osrodki pornocy spolecznej, rodzinne dorny pornocy, osrodki wsparcia 
i osrodki interwencji kryzysowej 

- wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewod<r dorny pornocy spolecznej, 
plac6wki opiekunczo-wychowawcze i osrodki adopcyjno-opiekuncze, 

- plac6wki specjalistycznego poradnictwa, 

- plac6wki zapewniaj,!-ce calodobow,!- opiek<r osoborn niepelnosprawnyrn, 
przewlekle choryrn lub osoborn w podeszlyrn wieku, 

- specjalistyczne osrodki wsparcia dla ofiar przernocy w rodzinie. 

2. Jezeli sprzedaz uslug pornocy spolecznej oraz towarow i uslug scisle z tyrni uslugarni 
zwi,!-zanyrni swiadczona jest przez podrnioty, 0 kt6rych rnowa w pkt 1 czynnosc taka 
podlega zwolnieniu z opodatkowania. 

3. Podstaw<r opodatkowania w przypadku sprzedaZy uslug pornocy spolecznej 
oraz towar6w i uslug scisle z tyrni uslugarni zwiqzanyrni stanowi wszystko 
co nabywca zobowi,!-zany jest zaplacic sprzedawcy. Zastrzec nalezy, iz podstawa 
opodatkowania nie obejrnuje kwoty podatku V AT, stanowi kwot<r netto. W przypadku 
uslug pornocy spolecznej oraz dostawy towar6w i swiadczenia uslug scisle z tyrni 
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uslugami zwi,!zanymi zwolnionych z opodatkowania kwota netto stanowi kwoty 
brutto. 

4. Obowi,!zek podatkowy w przypadku sprzedazy uslug pomocy spolecznej 
oraz towarow i uslug scisle z tymi uslugami zwi,!zanymi powstaje w momencie 
wykonania tych uslug. W przypadku gdy platnosc z tytulu swiadczenia tych uslug 
ustalana jest dla okreslonego okresu (np. miesi,!ca) obowiClZek podatkowy powstaje 
z chwil,! uplywu tego okresu (np. ostatni dzien miesi,!ca). 

5. Zastrzec nalezy, iz jezeli przed dniem wykonania uslug swiadczonych z tytulu 
sprzedazy uslug pomocy spolecznej oraz towarow i uslug scisle z tymi uslugami 
zwi,!zanymi nast,!pi czysciowa lub calkowita platnosc (zaliczka) przez nabywcy, 
to obowi,!zek podatkowy powstaje w dniu dokonania takiej platnosci w odniesieniu 
do tej czysci. 

6. W przypadku sprzedaZy uslug pomocy spolecznej oraz towarow i uslug scisle z tymi 
uslugami zwi,!zanymi, nie wystypuje obowiClZek wystawienia faktury dokumentuj,!cej 
tak'! transakcjy. Jednoczesnie zastrzec nalezy, iz przepisy podatkowe nie zakazuj,! 
wystawienia dokumentu ksiygowego identyfikuj,!cego wplaty dokonywane z tego 
tytulu. 

7. Jedyny przypadek, w ktorym powstaje obligatoryjny obowiClZek wystawienia faktury 
przy sprzedazy uslug pomocy spolecznej oraz towarow i uslug scisle z tymi uslugami 
zwi,!zanymi wystypuje w sytuacji, gdy 0 wystawienie faktury zwraca siy nabywca 
takiej uslugi. SWiadcz,!cy uslugy pomocy spolecznej oraz towarow i uslug scisle 
z tymi uslugami zwi,!zanymi ma obowiClZek wystawienia faktury pod warunkiem, 
iz nabywca zglosi swoje z,!danie w tym zakresie w terminie 3 miesiycy 
od zakonczenia miesi,!ca, w ktorym dokonal czysciowej lub calkowitej zaplaty za t'! 
uslugy. 

8. Elementy, ktore powinna 
wymienione zostaly w 
TRANSAKCJI. 

zawierac faktura dokurnentuj,!ca dokonan,! sprzedaZ 
rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW ANIE 

9. Zastrzec nalezy, iz faktury dokurnentuj,!ce sprzedaZ uslug pomocy spolecznej 
oraz towarow i uslug scisle z tymi uslugami zwiClZanymi zwolnionych 
z opodatkowania powinny obligatoryjnie zawierac podstawy prawn,! do zastosowania 
tego zwolnienia. 

10. W przypadku platnosci gotowkowej za sprzedaz uslug pomocy spolecznej 
oraz towarow i uslug scisle z tyrni uslugami zwi,!zanyrni koniecznym jest 
dokumentowanie tych wplat przy uzyciu kasy fiskalnej. Szczegolowy spos6b 
dokumentowania tych transakcji opisany zostal w rozdziale instrukcji 
pn. DOKUMENTOW ANIE TRANSAKCJI. 
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w) Sprzedaz towarow i uslug w ramach transakcji barterowych 

1. W pierwszej kolejnosci zastrzec nalezy, iz opodatkowaniu podatkiem V AT podlega 
zamiana uslug, zamiana towar6w, uslugi na towar i towaru na uslugy. W przypadku 
bowiem zamiany rzeczy na rzecz oraz rzeczy na uslugy, mamy do czynienia z dostaw,! 
towar6w, w stosunku do kt6rej otrzymanym wzajemnym swiadczeniem, stanowi,!cym 
wynagrodzenie podatnika jest przekazanie innej rzeczy lub swiadczenie uslugi. 
Podobnie jest w przypadku swiadczenia uslugi w zamian za rzecz lub inn,! uslugy. 
Opodatkowaniu podlega r6wniez wydanie towaru lub swiadczenie uslugi w zamian 
za czynnosci niepodlegaj,!ce V AT, 0 ile maj,! one charakter odplatny. 

2. W transakcjach barterowych wynagrodzenie nie ma formy pieniyznej, lecz jest 
okreslone w naturze - w formie rzeczy lub uslugi. W przypadku zatem zamiany 
(barteru) towar6w, co oznacza, ze wynagrodzenie okreslone jest w naturze 
(tj. w formie niepieniyznej), dokonuj,!cy dostawy musi okreslic wielkosc zaplaty 
w formie otrzymanego w zamian towaru (uslugi), czyli jego ceny w chwili dostawy, 
bez podatku. 

3. Podstawy opodatkowania po stronie dostawcy (uslugodawcy) wyznacza koszt 
(nabycia, wytworzenia), kt6ry poni6s1 on na wytworzenie dostarczanego towaru lub 
swiadczonej uslugi w zamian za swiadczenie wzajemne. Koszt ten, z uwzglydnieniem 
koszt6w dodatkowych zwi,!zanych z dostaw,! (uslug'!), wyznacza zatem zaplaty, kt6r,! 
dokonuj,!cy dostawy towar6w lub uslugodawca otrzymal lub ma otrzymac z tytulu 
sprzedazy od nabywcy, uslugobiorcy. Zastrzec nalezy, iz podstawa opodatkowania nie 
obejmuje kwoty podatku V AT, stanowi kwoty netto. W przypadku sprzedai:y 
zwolnionej z opodatkowania kwota netto stanowi jednoczesnie kwoty brutto. 

4. W przypadku transakcji barterowych stawka podatku przy zamianie zalezna jest 
od okreslonego rodzaju zamienionego towaru lub uslugi. 

5. Jezeli zamiana jest dokonywana miydzy podatnikami podatku VAT, obowi,!zek 
podatkowy powstaje u obu stron czynnosci (jezeli przedmiotem wzajemnego obrotu s,! 
odplatne dostawy towar6w lub swiadczenie uslug), kt6re swoje czynnosci 
dokumentuj,! fakturami z wykazanymi kwotami podatku naleznego. 

6. Obowi,!zek wystawienia faktury w przypadku barteru powstaje na zasadach 
wlasciwych dla zamiany okreslonego rodzaju towaru lub uslugi. 

7. Elementy, kt6re powinna 
wymienione zostaly w 
TRANSAKCJI. 

zawierac faktura dokumentuj,!ca dokonan,! zamiany 
rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW ANIE 

x) Sprzedaz kshlzek i innych wydawnictw (folderow, przewodnikow) 

1. Przystypuj,!c do sprzedazy ksi¥ek i innych wydawnictw, w tym folder6w 
i przewodnik6w w pierwszej kolejnosci nalezy zweryfikowac czy stanowi,! one: 
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- ksiqzki drukowane - wylqcznie ksiqzki (oznaczone stosowanymi na podstawie 
odrybnych przepis6w symbolami ISBN), mapy - wytwarzane metodami 
poligraficznymi, z wylqczeniem ulotek; 

- wydawnictwa w alfabecie Braille'a; 

- ksiqzki wydawane na dyskach, tasmach i innych nosnikach oznaczone 
stosowanymi na podstawie odrybnych przepis6w symbolami ISBN; 

- czasopisma specjalistyczne; 

- nuty w formie drukowanej. 

2. lezeli sprzedawane ksiqZki i inne wydawnictwa stanowiq towary wymienione w pkt 1, 
czynnosc taka podlega opodatkowaniu obnizonq stawkq podatku V AT wynoszqcq 
obecnie 5%. 

3. lezeli sprzedawane ksiqzki i inne wydawnictwa nie stanowiq towar6w wymienionych 
w pkt 1, czynnosc taka podlega opodatkowaniu podstawowq stawkq podatku VAT 
wynoszqcq obecnie 23%. 

4. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedazy uslug pomocy spolecznej 
oraz towar6w i uslug scisle z tymi uslugami zwiqzane stanowi wszystko co nabywca 
zobowiqzany jest zaplacic sprzedawcy. Zastrzec nalezy, iz podstawa opodatkowania 
nie obejmuje kwoty podatku VAT, stanowi kwoty netto. 

5. Obowiqzek podatkowy w przypadku sprzedazy ksiqZek drukowanych powstaje 
z chwilq wystawienia faktury z tego tytulu, nie p6zniej jednak niz z chwilq uplywu 
terminu platnosci z tego tytulu. 

6. Zastrzec nalezy, iz jezeli przed wystawieniem faktury, a jezeli faktura nie zostala 
wystawiona przed uplywem terminu platnosci z tytulu dostawy ksiqZek drukowanych 
nastqpi czysciowa lub calkowita platnosc (zaliczka) przez nabywcy, to obowiqzek 
podatkowy powstaje w dniu dokonania tej platnosci w odniesieniu do wplaconej 
czysci. 

7. Natomiast, w przypadku dostawy ksiqZek i wydawnictw, innych niz ksiqZki 
drukowane obowiqzek podatkowy w tym zakresie powstaje z chwilq dokonania 
dostawy. 

8. Zastrzec nalezy, iz jezeli przed dokonaniem dostawy ksiqZek i wydawnictw innych niz 
ksiqzki drukowane nastqpi czysciowa lub calkowita platnosc (zaliczka) przez 
nabywcy, to obowiqzek podatkowy powstaje w dniu dokonania tej platnosci 
w odniesieniu do wplaconej czysci. 

9. Obowiqzek wystawienia faktury powstaje w przypadku dostawy wszystkich ksiqZek 
i wydawnictw dokonywanej na rzecz innego podatnika podatku V A T lub osoby 
prawnej niebydqcej podatnikiem podatku V AT. 

10. W przypadku dostawy ksiqzek drukowanych obowiqzek wystawienia faktury powstaje 
nie p6zniej niz z chwilq uplywu 60. dnia od daty wydania ksiqZek drukowanych. lezeli 
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natomiast umowa 0 dostawy ksiqzek drukowanych przewiduje rozliczenie zwrotow, 
faktury wystawia siy nie pozniej niz 120. dnia od pierwszego wydania tych ksiqzek 
drukowanych. 

11. W przypadku dostawy ksiqzek i wydawnictw innych niz ksiqzki drukowane faktury 
wystawia siy nie wczesniej niz 30. dnia przed datq powstania obowiqzku podatkowego 
i nie p6Zniej niz 15. dnia miesiqca nastypuj qcego po miesiqcu, w ktorym powstal 
obowiqzek podatkowy. 

12. Elementy, ktore powinna zawierac faktura dokumentujqca dostawy ksiq2':ek i innych 
wydawnictw wymienione zostaly w rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW AN IE 
TRANSAKCJI. 

13. W przypadku platnosci gotowkowej za dostawy ksiqzek i innych wydawnictw na rzecz 
osob fizycznych koniecznym jest dokumentowanie tych wplat przy uzyciu kasy 
fiskalnej. Szczegolowy sposob dokumentowania tych transakcji opisany zostal 
w rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI. 

y) Sprzedaz towarow i uslug, z ktorych dochod przeznaczony jest na cele statutowe 

1. PrzystypujqC do sprzedazy towarow i uslug, z ktorych dochod przeznaczany jest na 
cele statutowe w pierwszej kolejnosci nalezy ustalic czy wykonujqcym te czynnosci 
jest podmiot, ktorego przedmiotem dzialalnosci jest wykonywanie: 

- uslug w zakresie opieki medycznej, 0 ktorych mowa wart. 43 ust. 1 pkt 18 
ustawy 0 VAT, 

- uslug pomocy spolecznej, 0 ktorych mowa wart. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy 
o VAT, 

- uslug w zakresie opieki nad dziecmi i mlodziezq, 0 ktorych mowa wart. 43 
ust. 1 pkt 24 ustawy 0 V AT, 

- uslug w zakresie edukacji, 0 ktorych mowa wart. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy 
o VAT, 

- uslug w zakresie sportu i wychowania fizycznego, 0 ktorych mowa wart. 43 
ust. 1 pkt 32 ustawy 0 V AT, 

- uslug kulturalnych, 0 ktorych mowa wart. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy 0 VAT. 

2. Sprzedaz towarow i uslug dokonywana przez podmioty wskazane w pkt 1 zwolniona 
jest z opodatkowania podatkiem od towarow i uslug pod warunkiem, ze: 

- sprzedaz ta dokonywana jest w ramach organizowanych imprez polqczonych 
ze zbiorkq srodkow pieniyznych, 

- srodki uzyskane ze tej sprzedazy przeznaczone Sq w calosci na potrzeby 
dzialalnosci zwolnionej tych podmiotow na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18, 22, 
24 , 26 i 32-33 ustawy 0 VAT, 
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zwolnienie od podatku uzyskanych srodk6w me spowoduje naruszema 
warunk6w konkurencji, 

zbi6rka srodk6w pieniyznych byd£!cych zbi6rk£! publiczn£! w rozurnieniu 

przepis6w ustawy z dnia 14 rnarca 2014 r. 0 zasadach prowadzenia zbi6rek 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1223), jest przeprowadzana zgodnie 
z przepisarni tej ustawy. 

3. Nie jest zwolniona z opodatkowania w tyrn przypadku sprzedaZ towar6w 

wyrnienionych w zal£!czniku nr 1 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. 0 podatku 
akcyzowyrn (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216). 

4. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaZy towar6w i swiadczenia uslug, 

z kt6rych doch6d przeznaczony jest na cele statutowe stanowi wszystko co nabywca 

zobowi£!zany jest zaplaci6 sprzedawcy. Zastrzec nalezy, iz podstawa opodatkowania 
nie obejrnuje kwoty podatku VAT, stanowi kwoty netto. 

5. Obowi£!zek wystawienia faktury powstaje w przypadku dostawy towar6w 
i swiadczenia uslug, z kt6rych doch6d przeznaczony jest na cele statutowe 

dokonywanej na rzecz innego podatnika podatku V AT lub osoby prawnej niebyd£!cej 
podatnikiern podatku V AT. 

6. W przypadku dostawy towar6w i swiadczenia uslug, z kt6rych doch6d przeznaczony 

jest na cele statutowe faktury wystawia siy nie wczesniej niz 30. dnia przed dat£! 
powstania obowi£!zku podatkowego i nie p6zniej niz 15. dnia rniesi£!ca nastypuj£!cego 
po rniesi£!cu, w kt6ryrn powstal obowi'!Zek podatkowy. 

7. Elernenty, kt6re powinna zawiera6 faktura dokurnentuj£!ca dostawy towar6w 

i swiadczenia uslug, z kt6rych doch6d przeznaczony jest na cele statuto we 
wyrnienione zostaly w rozdziale instrukcji pn. DOKUMENTOW AN IE 

TRANSAKCJI. 

8. W przypadku platnosci got6wkowej za dostawy towar6w i swiadczenie uslug, 
z kt6rych doch6d przeznaczony jest na cele statutowe na rzecz os6b fizycznych 
koniecznyrn jest dokurnentowanie tych wplat przy uzyciu kasy fiskalnej. Szczeg610wy 
spos6b dokurnentowania tych transakcji opisany zostal w rozdziale instrukcji 
pn. DOKUMENTOW AN IE TRANSAKCJI. 

z) Sprzedaz uslug w zakresie opieki medycznej oraz towarow i uslug scisle z tymi 
uslugami zwi~zanych 

1. Przyst((puj£!C do sprzedazy uslug w zakresie opieki rnedycznej oraz towar6w i uslug 
scisle z tyrni uslugarni zwi£!zanymi, w pierwszej kolejnosci nalezy ustali6 czy uslugi te 
swiadczone s£!: 

- przez podmioty lecznicze, 

- na rzecz podmiot6w leczniczych na terenie ich przedsiybiorstw, w kt6rych 
wykonywana jest dzialalnos6 lecznicza, 
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- przez lekarzy, lekarzy dentystow, piel~gniarki, polozne, psychologa oraz osoby 
wykonujqce zawody medyczne, 0 ktorych mowa wart. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1638, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2110 i 2217) oraz refakturowaniu tych 
uslug. 

2. Sprzedaz uslug w zakresie opieki medycznej oraz towarow i uslug scisle z tymi 
uslugami zwiqzanymi, 0 ktorych mowa w pkt 1 zwolniona jest z opodatkowania 
podatkiem VAT. 

3. W przypadku sprzedazy uslug w zakresie opieki medycznej oraz towarow i uslug 
scisle z tymi uslugami zwiqzanymi innych niz te, 0 ktorych mowa w pkt 1 
opodatkowane jest przy zastosowaniu podstawowej stawki podatku VAT wynoszqcej 
obecnie 23%. 

4. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedai:y uslug w zakresie opieki medycznej 
oraz towarow i uslug scisle z tymi uslugami zwiqzanymi stanowi wszystko 
co nabywca zobowiqzany jest zaplacic sprzedawcy. Zastrzec nalezy, iz podstawa 
opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku V AT, stanowi kwot~ netto. W przypadku 
uslug w zakresie opieki medycznej oraz dostawy towarow i swiadczenia uslug scisle 
z tymi uslugami zwiqzanymi zwolnionych z opodatkowania kwota netto stano wi 
kwoty brutto. 

5. Obowiqzek podatkowy w przypadku sprzedai:y uslug w zakresie opieki medycznej 
oraz towarow i uslug scisle z tymi uslugami zwiqzanymi powstaje z chwilq dokonania 
zaplaty za dokonywanq sprzedaz, nie pozniej jednak niz z chwilq wydania tego towaru 
nabywcy. 

6. Zastrzec nalezy, iz jezeli przed wykonaniem uslugi w zakresie opieki medycznej 
oraz dostawq towarow bqdz wyswiadczeniem uslugi scisle z tymi uslugami 
zwiqzanymi nastqpi czysciowa lub calkowita platnosc (zaliczka) przez nabywcy, 
to obowiqzek podatkowy powstaje w dniu dokonania tej platnosci w odniesieniu 
do wplaconej czysci. 

7. W przypadku sprzedai:y uslug w zakresie opieki medycznej oraz towarow i uslug 
scisle z tymi uslugami zwiqzanymi nie wyst~puje obowiqzek wystawienia faktury 
dokumentujqcej takq transakcjy. Jednoczesnie zastrzec nalezy, iz przepisy podatkowe 
me zakazujq wystawienia dokumentu ksi~gowego identyfikujqcego wplaty 
dokonywane z tego tytulu. 

8. Jedyny przypadek, w ktorym powstaje obligatoryjny obowiqzek wystawienia faktury 
przy sprzedazy uslug w zakresie opieki medycznej oraz towarow i uslug scisle z tymi 
uslugami zwiqzanymi wyst~puje gdy 0 wystawienie faktury zwraca siy nabywca takiej 
uslugi. Swiadczqcy uslugy pomocy spolecznej oraz towarow i uslug scisle z tymi 
uslugami zwiqzanymi ma obowiqzek wystawienia faktury pod warunkiem, iz nabywca 
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zglosi swoje z,!-danie w tym zakresie w tenninie 3 miesiycy od zakonczenia miesi,!-ca, 
w ktorym dokonal czysciowej lub calkowitej zaplaty za t'!- uslugy. 

9. W przypadku platnosci gotowkowej za sprzedaz uslug w zakresie opieki medycznej 
oraz towarow i uslug scisle z tymi uslugami zwi¥anymi koniecznym jest 
dokumentowanie tych wplat przy uzyciu kasy fiskalnej. Szczegolowy sposob 
dokumentowania tych transakcji opisany zostal w rozdziale instrukcji 
pn. DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI. 

za) Sprzedaz uslug szkoleniowych 

1. Przystypuj,!-c do sprzedazy uslug szkoleniowych w pierwszej kolejnosci nalezy ustali6 
czy uslugi te stanowi,!-: 

- uslugi nauczania jyzykow obcych oraz dostawy towarow i swiadczenie uslug 
scisle z tymi uslugami zwi¥anymi, 

- uslugi ksztalcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego 

prowadzone w fonnach i na zasadach przewidzianych w odrybnych przepisach 
oraz dostawy towarow i swiadczenie uslug scisle z tymi uslugami zwi,!-zanymi, 

- uslugi ksztalcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego 

swiadczone przez podmioty, ktore uzyskaly akredytacjy w rozumieniu 
przepisow 0 systemie oswiaty - wyl,!-cznie w zakresie uslug objytych 
akredytacj,!- oraz dostawy towarow i swiadczenie uslug scisle z tymi uslugami 

. . 
zWI¥anyml, 

- uslugi ksztalcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego 
finansowane w calosci ze srodkow publicznych oraz dostawy towarow 
i swiadczenie uslug scisle z tymi uslugami zwi,!-zanymi. 

2. W przypadku gdy sprzedazy uslug szkoleniowych, 0 ktorych mowa w pkt 1 czynnos6 
taka jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. 

3. W przypadku sprzedazy uslug szkoleniowych, innych niz te wymienione w pkt 1 
czynnos6 taka podlega opodatkowaniu przy zastosowaniu podstawowej stawki 

podatku VAT wynosz'!-cej obecnie 23%. 

4. Podstawy opodatkowania w przypadku sprzedazy uslug szkoleniowych stanowi 
wszystko co nabywca zobowi¥any jest zaplaci6 sprzedawcy. Zastrzec nalezy, 
iz podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku VAT, stanowi kwoty netto. 
W przypadku uslug w zakresie opieki medycznej oraz dostawy towarow i swiadczenia 
uslug scisle z tymi uslugami zwi,!-zanymi zwolnionych z opodatkowania kwota netto 
stanowi kwoty brutto. 

5. Obowi¥ek podatkowy w przypadku sprzedazy uslug szkoleniowych powstaje 
z chwil,!- dokonania zaplaty za dokonywan,!- sprzedaz, nie pozniej jednak niz z chwil,!
wydania tego towaru nabywcy. 
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6. Zastrzec nalezy, iz jezeli przed wykonaniern uslugi szkoleniowej nast<lpi czysciowa 

lub calkowita platnosc (zaliczka) przez nabywcy, to obowi<lZek podatkowy powstaje 
w dniu dokonania tej platnosci w odniesieniu do wplaconej czysci. 

7. W przypadku sprzedazy uslug szkoleniowych nie wystypuje obowi<lZek wystawienia 

faktury dokurnentuj<lcej tak<l transakcjy. Jednoczesnie zastrzec nalezy, iz przepisy 

podatkowe nie zakazuj<l wystawienia dokurnentu ksiygowego identyfikuj<lcego wplaty 
dokonywane z tego tytulu. 

8. Jedyny przypadek, w ktoryrn powstaje obligatoryjny obowi<lZek wystawienia faktury 
przy sprzedaZy uslug szkoleniowych wystypuje gdy 0 wystawienie faktury zwraca siy 
nabywca takiej uslugi. Swiadcz<lcy uslugy pornocy spolecznej oraz towarow i uslug 

scisle z tyrni uslugami zwi<lZanyrni rna obowi<lzek wystawienia faktury pod 
warunkiern, iz nabywca zglosi swoje z<ldanie w tyrn zakresie w terminie 3 rniesiycy 

od zakonczenia rniesi<lca, w ktoryrn dokonal czysciowej lub calkowitej zaplaty za t<l 

uslugy. 

9. W przypadku platnosci gotowkowej za sprzedaZ uslug szkoleniowych koniecznyrnjest 
dokurnentowanie tych wplat przy uzyciu kasy fiskalnej. Szczegolowy sposob 

dokurnentowania tych transakcji opisany zostal w rozdziale instrukcji 
pn. DOKUMENTOW ANIE TRANSAKCJI. 

zb) Czynnosci niepodlegajqce opodatkowaniu VAT 

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy 0 V A T organy wladzy publicznej oraz urzydy obsluguj<lce 
te organy uznaje siy za podatnika w zakresie realizowanych zadan nalozonych odrybnyrni 

przepisarni prawa, dla realizacji ktorych zostaly one powolane wy1<lcznie jezeli wykonuj<l 
one czynnosci na podstawie zawartych urnow cywilnoprawnych. W konsekwencji liczne 

czynnoscl, ktore me s<l wykonywane przez jednostki na podstawie urnow 

cywilnoprawnych nie byd<l podlegaly opodatkowaniu V AT i nie powoduj<l obowi<lzku ich 
raportowania dla celow VAT. 

Przykladowe czynnosci niepodlegaj<lce opodatkowaniu VAT: 

- odplatnosc otrzyrnywana z tytulu wystawionego rnandatu kamego przez straZ rniejsk<l; 

- oplaty za zajycie pasa drogowego pobierane na podstawie decyzji adrninistracyjnej; 

- oplaty za wydanie zezwolen na sprzedaz alkoholu pobierane na podstawie decyzji 
adrninistracyjnej; 

- otrzyrnywane darowizny; 

- wynagrodzenie otrzyrnywane z tytulu wykonywania funkcji platnika (np. wynagrodzenie 
platnika z tytulu skladek odprowadzanych do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych oraz 
wynagrodzenie platnika pobieraj<lcego podatki na rzecz budzetu panstwa); 

- oplaty za gospodarowanie odpadarni kornunalnyrni na podstawie wystawianych przez 
organ sarnorz<ldowy decyzji adrninistracyjnych, okreslaj<lcych wysokosc tych oplat; 
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- oplata targowa; 

- wplaty za zniszczone lub zgubione podryczniki. 

4. TRANSAKCJE ZAKUPOWE - PODATEK NALICZONY 

a) Prawo odliczenia podatku VAT wprost 

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy 0 V AT prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego 0 kwoty 

podatku naliczonego (czyli odliczenia lub odzyskania podatku V AT) przysluguje 

podatnikowi, 0 ktorym mowa wart. 15, w zakresie, w jakim to wary i uslugi s'l 

wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych. 

W swietle powyzszych regulacji nalezy uznae, iz: 

1. miejskiej jednostce organizacyjnejl komorce organizacyjnej przysluguje (pelne) prawo 

odliczenia podatku V A T naliczonego od zakupow towarow i uslug zwi¥anych 

wylqcznie z wykonywanymi przez ty miejsk'l jednostky organizacyjmykomorky 
organizacyjn'l czynnosciami opodatkowanymi V AT (np. zakup energii elektrycznej 

wy1'lcznie na potrzeby pomieszczenia wynajmowanego dla celow prowadzonej przez 
podmiot trzeci dzialalnosci gospodarczej); 

2. w przypadku, gdy nabywane towary lub uslugi S'l ZWl¥ane wyl'lcznie 
z dokonywanymi przez jednostky/komorky organizacyjn'l czynnosciami, ktore 

mieszcz'l siy w zakresie przedmiotowym ustawy 0 VAT, lecz ktore podlegaj'l 

zwolnieniu z opodatkowania - jednostcelkomorce organizacyjnej nie przysluguje 

prawo odliczenia podatku V A T naliczonego (np. jednostce/komorce organizacyjnej 
nie bydzie przyslugiwae prawo odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur 
dokumentuj'lcych zakup uslug sprz'ltania lokalu mieszkalnego wynajmowanego 
na cele mieszkaniowe). 

b) Szczegolna procedura odliczenia podatku naliczonego zwi~zanego z nabyciem 
pojazdow samochodowych oraz towarow i uslug wykorzystywanych 
do eksploatacji pojazdow samochodowych 

1. W odniesieniu do pojazdow samochodowych oraz towarow uslug 

wykorzystywanych do ich eksploatacji przysluguje peIne b'ldz czysciowe (50%) 
prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikaj'lcego z faktur dokumentuj'lcych 

te zakupy. 

2. W przypadku wykorzystywania pojazdow samochodowych wy1'lcznie do sprzedaZy 

opodatkowanej przysluguje pelne prawo do odliczenia podatku naliczonego. 

3. Pozostale warunki, ktore powinny bye spelnione w celu odliczenia podatku 
naliczonego od zakupow zwi'lzanych z nabyciem pojazdow samochodowych 
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oraz towarow i uslug wykorzystywanych do eksploatacji tych pojazdow zostaly 

okreslone wart. 86a ustawy 0 V AT. 

4. W przypadku wykorzystywania pojazdow samochodowych do sprzeda.zy 

opodatkowanej i niedaj~cej prawa do odliczenia podatku naliczonego, przysluguje 

czysciowe prawo do odliczenia podatku (50%) zwi~anego z nabyciem pojazdow 
samochodowych oraz towarow i uslug zwi~zanych z ich eksploatacj~. 

5. lezeli natomiast pojazdy samochodowe nie s~ wykorzystywane chocby w CZySCl 

do sprzeda.zy opodatkowanej to w odniesieniu do zakupu tych pojazdow 
oraz towarow i uslug wykorzystywanych do ich eksploatacji, nie przysluguje prawo 

do odliczenia podatku naliczonego. 

c) Odliczenie podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji (wsp6Iczynnika) 

1. W odniesieniu do towarow i uslug wykorzystywanych l~cznie do sprzeda.zy 
opodatkowanej i zwolnionej z opodatkowania przysluguje prawo do odliczenia 

w czysci kwoty podatku naliczonego przy zastosowaniu tzw. wspolczynnika. 

2. Wskazana powyzej zasada wyl~cza mozliwosc odliczenia czysci kwoty podatku 

naliczonego od towarow i uslug, wykorzystywanych jednoczesnie do sprzeda.zy 
opodatkowanej, zwolnionej z opodatkowania i niepodlegaj~cej opodatkowaniu. 

3. Kwota podatku naliczonego stanowi kwoty podatku wynikaj~c~ z faktur 
dokumentuj~cych zakup towarow i uslug w odniesieniu, do ktorych przysluguje 
czysciowe prawo do odliczenia podatku naliczonego. 

4. Wysokosc wspolczynnika oblicza siy jako roczny udzial czynnosci opodatkowanych 

w ogolnej sprzedazy podlegaj~cej opodatkowaniu, czyli sumie sprzedazy 

opodatkowanej i zwolnionej z opodatkowania. Obliczon~ kwoty wyra.za siy 
procentowo. 

5. Szczegolowe wytyczne w zakresie odliczania podatku naliczonego przy zastosowaniu 

WSS w odniesieniu do towarow i uslug nie stanowi~cych srodkow trwalych i wartosci 
niematerialnych i prawnych wskazane zostaly wart. 90 ust 2-10 oraz art. 91 ustawy 
o VAT. 

6. Natomiast szczegolowa procedura odliczania podatku naliczonego od towarow i uslug 

stanowi~cych srodki trwale i wartosci prawne i niematerialne okreslona zostala 
wart. 90 ust. 2-10, art. 90a, art. 90b oraz art. 91 ustawy 0 VAT. 

7. Stosownie do stanowiska zawartego w interpretacji indywidualnej Dyrektora 
Krajowej Inforrnacji Skarbowej z dnia 28 marca 2017 r., sygn. 
1061-IPTPP1.4512.78.2017.l.MW, w sytuacji gdy zakupione za posrednictwem 

lednostki Inwestuj~cej to wary i uslugi przeznaczone byd~ w calosci na potrzeby 
lednostki Wykorzystuj~cej, do wykonywania czynnosci opodatkowanych 
i zwolnionych, prawo do odliczenia VAT przysluguje przy zastosowaniu 

wspolczynnika lednostki Wykorzystuj~cej. 
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d) Odliczenie podatku naliczonego przy zastosowaniu proporcji (pre-wspolczynnika) 

1. W odniesieniu do towarow i uslug wykorzystywanych lllcznie do sprzedaZy 

opodatkowanej i zwolnionej z opodatkowania oraz niepodlegajllcej opodatkowaniu, 

przysluguje prawo do odliczenia w czysci kwoty podatku naliczonego przy 

zastosowaniu tzw. pre-wspolczynnika. 

2. Wskazana powyzej zasada wy1llcza mozliwosc odliczenia czysci kwoty podatku 

naliczonego od towarow i uslug, ktore nie sll wykorzystywane chocby w czysci 

do sprzedaZy zwolnionej z opodatkowania i niepodlegajllcej opodatkowaniu. 

3. Kwota podatku naliczonego stano wi kwoty podatku wynikajllcll z faktur 

dokumentujllcych zakup towarow i uslug w odniesieniu, do ktorych przysluguje 

czysciowe prawo do odliczenia podatku naliczonego. 

4. Wysokosc pre-wspolczynnika sprzedazy oblicza siy jako roczny udzial czynnoscl 

opodatkowanych i zwolnionych z opodatkowania w ogolnej sprzedaZY, czyli sumie 

sprzedazy opodatkowanej, zwolnionej z opodatkowania niepodlegajllcej 

opodatkowaniu. Obliczonll kwoty wyraZa siy procentowo. 

5. Szczegolowe wytyczne w zakresie odliczania podatku naliczonego przy zastosowaniu 

pre-wspolczynnika w odniesieniu do towarow i uslug nie stanowillcych srodkow 

trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych wskazane zostaly wart. 90 ust 2-10 

oraz art. 91 ustawy 0 VAT. 

6. Natomiast szczegolowa procedura odliczania podatku naliczonego od towarow i uslug 

stanowillcych srodki trwale i wartosci prawne i niematerialne okreslona zostala 
w art. 90 ust. 2-10, art. 90a, art. 90b oraz art. 91 ustawy 0 VAT. 

7. Stosownie do stanowiska zawartego w interpretacji indywidualnej Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 marca 2017 r., sygn. 

1061-IPTPP1.4512.78.2017.l.MW, w sytuacji gdy zakupione za posrednictwem 

Jednostki Inwestujllcej towary i uslugi przeznaczone bydll w calosci na potrzeby 

Jednostki Wykorzystujllcej, do dzialalnosci gospodarczej, jak rowniez do celow 

innych niz dzialalnosc gospodarcza, i nie jest mozliwe przypisanie tych towarow 

i uslug w calosci do dzialalnosci gospodarczej, prawo do odliczenia V AT przysluguje 

przy zastosowaniu pre-wspolczynnika Jednostki Wykorzystujllcej. 

e) Wydatki zwi~zane zarowno z dzialalnosci~ opodatkowan~ / zwolnion~ z VAT 
oraz z dzialalnosci~ statutow~ (pozostaj~c~ poza zakresem podatku VAT) 

W celu okreslenia, czy w stosunku do ponoszonych przez miejskie jednostki organizacyjnel 

komorki organizacyjne wydatkow przysluguje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego -

nalezy kazdorazowo okreslic, czy wydatek ten: 

1. Zostal poniesiony wy1llcznie w zwillZku z dzialalnoscill "statutowll" - brak prawa do 
odliczenia podatku VAT; 
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2. Zostal dokonany wyl~cznie w zwi~ku z dzialalnosci£!. opodatkowan~ VAT - w takim 
przypadku nalei)' odliczyc 100% podatku VAT naliczonego wynikaj~cego z faktury 
zakupowej; 

3. Zostal dokonany w zwi£!.zku z dzialalnosci£!. opodatkowan£!. VAT oraz z dzialalnosci£!. 

"statutow£!." - w takim przypadku przysluguje "cz~sciowe" prawo odliczenia podatku 
VAT naliczonego wynikaj~cego z faktury zakupowej; 

4. Zostal dokonany wyl£!.cznie w zwi¥ku z dzialalnosci£!. zwolnion£!. z V A T - w takim 

przypadku jednostce nie przysluguje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego; 

5. Zostal dokonany w zwi£!.zku z dzialalnosci£!. zwolnion£!. z V AT oraz z dzialalnosci£!. 
"statutow£!." - w takim przypadku nie przysluguje prawo odliczenia podatku VAT 
naliczonego; 

6. Zostal dokonany w zwi£!.zku z dzialalnosci£!. zwolnion£!. i opodatkowan£!. V A T 

(nie mozna wydzielie "czysci" w jakiej towar / usluga jest zwi£!.zana tylko z jednym 

rodzajem dzialalnosci) - w takim przypadku przysluguje "cz~sciowe" prawo 
odliczenia podatku VAT naliczonego; 

7. Zostal dokonany w zwi£!.zku z dzialalnosci£!. zwolnion£!. z VAT, dzialalnosci£!. 

opodatkowan£!. V A T oraz dzialalnosci£!. "statutow£!." (nie mozna wydzielie "czysci" 
w jakiej towar I usluga jest zwi£!.zana tylko z jednym rodzajem dzialalnosci) - w takim 

przypadku przysluguje "cz~sciowe" prawo odliczenia podatku VAT naliczonego. 

f) Roczna korekta pre-wsp6lczynnika i wsp61czynnika 

Wsp6lczynnik oraz pre-wsp6lczynnik, kt6ry powinien bye stosowany przez kaZd£!. 

z miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych w kolejnych latach bydzie 
obliczany przez kierownik6w poszczeg61nych jednostek oraz Wydzial Ksiygowosci i Wydzial 
Budzetu dla kom6rek organizacyjnych, zgodnie z rozporz£!.dzeniem Ministra Finans6w 

z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu okreslania zakresu wykorzystywania 
nabywanych towar6w i uslug do ce16w dzialalnosci gospodarczej w przypadku niekt6rych 

podatnik6w, a nastypnie jego wartose bydzie przesylana do Wydzialu Ksiygowosci. 

Po zakonczeniu dane go roku dokonywana jest tzw. "roczna" korekta VAT, tj. podatnik jest 
zobowi£!.zany: 

1. ustalie pre-wsp6lczynnik i wsp6lczynnik za zakonczony rok podatkowy 
(tzw. "ostateczny" pre-wsp6lczynnik i wsp6lczynnik) oraz 

2. zastosowae ostateczny pre-wsp6lczynnik i wsp6lczynnik do wydatk6w poniesionych 
w zakonczonym roku podatkowym, od kt6rych podatek VAT byl odliczony. 

Powyzszej korekty dokonuje siy w rozliczeniach za styczen roku nastypuj£!.cego 
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po zakonczonym roku. 

g) Roczna korekta VA T zwi~zana z nabyciem srodkow trwalych 

Odrybne zasady korekty zostaly przewidziane dla wydatkow zwi~zanych z nabyciem srodkow 
trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych (zwi¥anych z dzialalnosci(! opodatkowan(! 

i zwolnion~ z VAT): 
1. lezeli wartose srodka trwalego nie przekracza 15.000 zl, dokonuje siy jednorazowej 

korekty w rozliczeniach za styczen roku nastypuj(!cego po roku, w ktorym srodek 

trwaly zostal oddany do uzywania. 

2. W przypadku srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych, ktorych 
wartose przekracza 15.000 zl, innych niz nieruchomosci i prawa wieczystego 
uzytkowania korekty dokonuje siy przez okres Slat, przy czym korekta w ka:zdym 
z tych lat dotyczy 1/5 podatku VAT naliczonego. 

3. W przypadku nieruchomosci i prawa wieczystego uzytkowania gruntow, korekty 
dokonuje siy przez okres 10 lat, a korekta w ka:zdym z tych lat dotyczy 111 0 podatku 
V AT naliczonego. 

W przypadku, gdy w okresie korekty, 0 ktorej mowa powyzeJ nast(!pi sprzeda:z towarow 
lub uslug podlegaj(!cych korekcie, jezeli to wary te zostan(!: 

1. opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje siy, ze dalsze wykorzystanie tego 
towaru lub uslugi jest zwi(!zane z czynnosciami opodatkowanymi; 

2. zwolnione od podatku lub nie podlegaly opodatkowaniu - w celu dokonania korekty 
przyjmuje siy, ze dalsze wykorzystanie tego towaru lub uslugi jest zwi(!zane wyl(!cznie 
z czynnosciami zwolnionymi od podatku lub niepodlegaj(!cymi opodatkowaniu. 

W takim przypadku korekta powinna bye dokonana jednorazowo w odniesieniu do calego 
pozostalego okresu korekty. Korekty dokonuje siy w deklaracji podatkowej za okres 
rozliczeniowy, w ktorym nast(!pila sprzedaz. 

h) Terminy, w ktorych dokonuje siC; odliczenia podatku naliczonego 

1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w miesi(!cu, w ktorym dochodzi 
do spelnienia nastypuj(!cych warunkow: 

- powstal obowi~zek podatkowy u sprzedawcy, 

- jednostka jest w posiadaniu faktury zakupu. 

2. lezeli odliczenie podatku naliczonego nie zostalo dokonane w rozliczeniu za miesi(!c, 
o ktorym mowa w pkt 1 mozna dokonae odliczenia w rozliczeniu za jeden z dwoch 
kolejnych okresow rozliczeniowych. 

3. lezeli nie zostalo dokonane odliczenie podatku naliczonego, pomimo przysluguj(!cego 
prawa, w rozliczeniach, 0 ktorych mowa w pkt 1 i 2 mozliwe jest dokonanie 
odliczenia podatku naliczonego najp6Zniej w terminie Slat od pocz~tku roku, 
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w kt6rym powstalo prawo do odliczenia. Realizacja prawa do odliczenia podatku 

naliczonego nastt(puje poprzez korektt( rozliczenia, w kt6rym powstalo prawo 

do odliczenia podatku V AT (patrz pkt 1). 

4. W przypadku wewn,!trzwsp6lnotowego nabycia towar6w podatnik moze dokonac 

odliczenia, jesli otrzymal fakturt( dokumentuj,!c,! dostawt( towar6w, kt6ra stanowi 
u niego WNT, w terminie trzech miesit(cy od uplywu miesi,!ca, w kt6rym 

w odniesieniu do nabytych towar6w powstal obowiC!Zek podatkowy. 

5. W przypadku gdy nabywca towaru lub uslugi otrzymal fakturt( koryguj,!c,! 

zmniejszaj,!c~ kwott( podatku naliczonego wynikaj~cego z faktury pierwotnej, 

jest on zobowi,!zany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu 

za okres w kt6rym tt( fakturt( koryguj,!c~ otrzymal. lezeli nie dokonano obnizenia 
kwoty podatku naleznego 0 kwott( podatku naliczonego okreslonego w fakturze 
pierwotnej, kt6rej korekta dotyczy, obnizenia podatku naleznego dokonuje sit( 

w rozliczeniu za okres w kt6rym podatnik otrzymal fakturt( koryguj,!c~. 

i) Dokumenty, na podstawie ktorych dokonuje si~ odliczenia podatku naliczonego 

1. Dokumenty, na podstawie kt6rych dokonuje sit( odliczenia podatku naliczonego 

stanowi~: 

- faktury dokumentuj~ce zakup towar6w i uslug; 

- faktury dokumentuj,!ce dokonanie calosci lub cZt(sc zaplaty przed nabyciem 
towaru lub czt(sci uslugi; 

- w przypadku importu towar6w kwota podatku VAT wynikaj,!ca z dokumentu 

celnego lub deklaracji importowej; 

- faktury wystawione przez nabywct( w przypadku zakupu produkt6w rolnych 

od rolnika ryczaltowego; 

dowody ksit(gowe lub dowody wewnt(trzne wystawione przez nabywct( 

towar6w i uslug w przypadku gdy dla tych towar6w i uslug stosuje sit( 

procedurt( odwr6conego obci~zenia; 

dowody ksit(gowe lub dowody wewnt(trzne wystawione przez nabywct( 

w przypadku wewn'!trzwsp6lnotowego nabycia towar6w; 

- dowody ksit(gowe lub dowody wewnt(trzne wystawione przez nabywct( 

w przypadku importu uslug; 

faktury dokumentuj,!ce dostawt( towar6w, kt6re stanowi,! u nabywcy 

wewnatrzwsp6lnotowe nabycie towar6w. 

2. Odliczenie podatku V AT mozliwe jest r6wniez na podstawie korekt faktur 
i duplikat6w faktur stanowi~cych dokumenty pochodne dokument6w wymienionych 

w pkt 1. 
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5. DOKUMENTOWANIE TRANSAKCJI 
a) Faktury 

1. W przypadku dokonywania dostawy towarow lub swiadczenia uslug na rzecz 
podatnikow podatku V AT lub osob prawnych niebi(d'lcych podatnikami powstaje 
obowi'lzek wystawienia faktury, ktora obligatoryjnie zawiera nasti(puj'lce elementy: 

- dati( wystawienia; 

- kolejny numer nadany w ramach jednej lub wii(cej serii, ktory w sposob 
jednoznaczny identyfikuje fakturi(; 

- okreslenie sprzedawcy: 

UW AGA! W przypadku wystawienia faktury V AT w polu "sprzedawca" faktura 
powinna zawierac nasti(puj'lce dane: 

Sprzedawca: 
Miasto Lodi 
ul. Piotrkowska 104 
90-926 Lodi 
NIP: 7250028902 

Wystawca faktury: 
Nazwa miejskiej jednostki organizacyjnej lub komorki organizacyjnej 
Adres miejskiej jednostki organizacyjnej lub komorki organizacyjnej, ktorajest 
wystawc'l faktury 
Nr rachunku bankowego miejskiej jednostki organizacyjnej lub komorki organizacyjnej, 
ktora jest wystawc'l faktury 

- imiona i nazwiska lub nazwy nabywcy towarow lub uslug oraz ich adresy; 

- numer, za pomoc'l ktorego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku; 

- numer, za pomoc'l ktorego nabywca towarow lub uslug jest zidentyfikowany 
na potrzeby podatku lub podatku od wartosci dodanej, pod ktorym otrzymal 
on to wary lub uslugi; 

- dati( dokonania lub zakonczenia dostawy towarow lub wykonania uslugi lub 
dati( otrzymania zaplaty, 0 ile taka data jest okreslona i rozni sii( od daty 
wystawienia faktury; 

- nazwi( (rodzaj) towaru lub uslugi; 

- miari( i ilosc (liczbi() dostarczonych towarow lub zakres wykonanych uslug; 

- ceni( jednostkow'l towaru lub uslugi bez kwoty podatku (ceni( jednostkow'l 
netto); 

- kwoty wszelkich opustow lub obnizek cen, w tym w formie rabatu z tytulu 
wczesniejszej zaplaty, 0 ile nie zostaly one uwzgli(dnione w cenie 
jednostkowej netto; 
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- wartosc dostarczonych towarow lub wykonanych uslug, objytych transakcjq, 
bez kwoty podatku (wartosc sprzedaZy netto); 

- stawky podatku; 

- sumy wartosci sprzedazy netto, z podzialem na sprzedaZ objytq 
poszczegolnymi stawkami podatku i sprzedaZ zwolnionq od podatku; 

- kwoty podatku od sumy wartosci sprzedazy netto, z podzialem na kwoty 
dotyczqce poszczegolnych stawek podatku; 
kwoty naleznosci ogolem. 

2. W przypadku dostawy towarow lub swiadczenia uslug zwolnionych z opodatkowania 
prawidlowo wystawiona faktura powinna zawierac: 

- przepis ustawy alba aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie 
ktorego podatnik stosuje zwolnienie od podatku; 

- przepis dyrektywy 20061112/WE, ktory zwalnia od podatku takq dostawy 
towarow lub takie swiadczenie uslug lub 

- innq podstawy prawnq wskazujqcq na to, ze dostawa towarow lub swiadczenie 
uslug korzysta ze zwolnienia. 

3. W przypadku dostawy towarow lub swiadczenia uslug, dla ktorych obowiqzanym 
do rozliczenia podatku, podatku od wartosci dodanej lub podatku 0 podobnym 
charakterze jest nabywca towaru lub uslugi, prawidlowo wystawiona faktura powinna 
zawierac wyrazy "odwrotne obciqzenie". 

4. Faktury dokumentujqce dostawy towarow, dokonywanej w trybie egzekucji, bydqcych 
wlasnosciq dluznika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiqzujqcych 
przepisow, z tytulu ktorej na dluzniku ciqzy obowiqzek podatkowy, wystawiajq 
w imieniu i na rzecz dluznika organy egzekucyjne okreslone w ustawie 
z dnia 17 czerwca 1966 r. 0 postypowaniu egzekucyjnym wadministracji. 

5. Kwoty podatku wykazuje siy w zlotych. Kwoty podatku wyraZone w walucie obcej 
wykazuje siy w zlotych przy zastosowaniu przepisow ustawy 0 V AT stosowanych 
do okreslenia podstawy opodatkowania. K woty wykazywane w fakturze zaokrqgla siy 
do pelnych groszy, przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija siy, a koncowki 
od 0,5 grosza zaokrqgla siy do 1 grosza. 

6. Faktury wystawia siy w co najmniej w dwoch egzemplarzach, z ktorych jeden 
otrzymuje nabywca, a drugi zachowuje w swojej dokumentacji podatnik dokonujqcy 
sprzedazy. 

b) Elementy obowiqzkowe faktur "zaliczkowych" 

W niektorych przypadkach, otrzymanie zaliczek / przedplat / rat na poczet wykonywanych 
przez miejskie jednostki organizacyjne czynnosci bydzie musialo zostac udokumentowane 
za pomOCq tzw. faktur zaliczkowych. 

Faktura, zaliczkowa powinna zawierac nastypujqce elementy: 



54 

- daty wystawienia; 

- kolejny numer nadany w ramach jednej lub wiycej serii, kt6ry w spos6b jednoznaczny 
identyfikuje faktury; 

- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towar6w lub uslug oraz ich adresy; 

- numer, za pomoq kt6rego podatnikjest zidentyfikowany na potrzeby podatku; 

- numer, za pomOCq kt6rego nabywca towar6w lub uslug jest zidentyfikowany na 

potrzeby podatku; 

- daty dokonania lub zakonczenia dostawy towar6w lub wykonania uslugi lub daty 
otrzymania zaplaty, 0 ile taka data jest okreslona i r6zni siy od daty wystawienia 
faktury; 

- otrzymanq kwoty zaplaty; 

- kwoty podatku wyliczonq wedlug wzoru: 

WBxSP 
---=KP 
100 xSP 

gdzie: 

KP - oznacza kwoty podatku, 

WB - oznacza kwoty otrzymanej calosci lub czysci zaplaty, 
SP - oznacza stawky podatku, 

- dane dotyczqce zam6wienia lub umowy, a w szczeg6lnosci: nazwy (rodzaj) towaru lub 
uslugi, ceny jednostkowq netto, ilosc zam6wionych towar6w, wartosc zam6wionych 

towar6w lub uslug bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartosc 
zam6wienia lub umowy z uwzglydnieniem kwoty podatku. 

lezeli faktura zaliczkowa nie obejmuje calej zaplaty, w fakturze wystawianej po wydaniu 
towaru lub wykonaniu uslugi, sumy wartosci towar6w lub uslug pomniejsza siy 0 wartosc 
otrzymanych czysci zaplaty, a kwoty podatku pomniejsza siy 0 sumy kwot podatku 
wykazanego w fakturach dokumentujqcych otrzymanie czysci zaplaty. Faktura, 0 kt6rej 
mowa w zdaniu pierwszym, powinna r6wniez zawierac numery faktur wystawionych 
przed wydaniem towaru lub wykonaniem uslugi. 

W przypadku gdy wystawiono wiycej niz jednq faktury dokumentujqcq otrzymanie czysci 
zaplaty, a faktury te obejmujq lqcznie calq zaplaty, ostatnia z tych faktur powinna zawierac 
r6wniez numery poprzednich faktur. 

c) Faktury koryguj~ce 

1. W przypadku gdy po wystawieniu faktury: 

- udzielono obnizki ceny w formie rabatu; 

- udzielono opust6w i obnizek cen; 
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- dokonano zwrotu podatnikowi towar6w i opakowan; 

- dokonano zwrotu nabywcy calosci lub czysci zaplaty (zaliczki); 

- podwyzszono ceny lub stwierdzono pomylky w cenie, stawce, kwocie podatku 
lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury 

podatnik wystawia faktury koryguj,!-cq. 

2. Faktura koryguj,!-ca powinna zawierac: 

- wyrazy "FAKTURA KORYGUJ1\CA" alba wyraz "KOREKTA"; 

- numer kolejny oraz datI( jej wystawienia; 

- dane zawarte w fakturze, kt6rej dotyczy faktura koryguj,!-ca (daty wystawienia; 
kolejny numer nadany w ramach jednej lub wiycej serii, kt6ry w spos6b 
jednoznaczny identyfikuje faktury; imiona i nazwiska lub nazwy podatnika 
i nabywcy towar6w lub uslug oraz ich adresy; numer, za pomoc,!- kt6rego 
podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku; numer, za pomoc,!- kt6rego 

nabywca towar6w lub uslug jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub 
podatku od wartosci dodanej, pod kt6rym otrzymal on towary lub uslugi; datI( 
dokonania lub zakonczenia dostawy towar6w lub wykonania uslugi lub daty 
otrzymania zaplaty, 0 ile taka data jest okreslona i r6zni sil( od daty 
wystawienia faktury); 

- nazwy (rodzaj) towaru lub uslugi objytych korekt,!-; 

- przyczyny korekty; 

- jezeli korekta wplywa na zmianl( podstawy opodatkowania lub kwoty podatku 
naleznego - odpowiednio kwotl( korekty podstawy opodatkowania lub kwoty 
korekty podatku naleznego z podzialem na kwoty dotycz'!-ce poszczeg6lnych 
stawek podatku i sprzedazy zwolnionej; 

- w przypadkach innych niz wskazane w pkt powyzej - prawidlow,!- tresc 
korygowanych pozycji. 

3. W przypadku gdy podatnik udziela opustu lub obnizki ceny w odniesieniu 
do wszystkich dostaw towar6w lub uslug dokonanych lub swiadczonych na rzecz 
jednego odbiorcy w danym okresie, faktura koryguj,!-ca (opr6cz danych wymienionych 
w pkt 2) powinna zawierac wskazanie okresu, do kt6rego odnosi siy udzielany opust 
lub obnizka. 

4. W przypadku, gdy podatnik obniza kwoty podatku V AT naleznego lub gdy faktura 
koryguj,!-ca dotyczy pomylki w kwocie podatku V A T na fakturze, kt6rej dotyczy 
faktura koryguj,!-ca, koniecznym jest posiadanie potwierdzenia odbioru faktury 
koryguj,!-cej przez nabywcy towaru lub uslugobiorcy. 

5. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury koryguj,!-cej 
przez nabywcy towaru lub uslugobiorcy nie stosuje w nastypuj,!-cych przypadkach: 

- eksportu towar6w i wewn'!-trzwsp6lnotowej dostawy towar6w, 
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- dostawy towarow i swiadczenia uslug, dla ktorych miejsce opodatkowania 
znajduje siy poza terytorium kraju, 

- sprzedazy: energii elektrycznej, cieplnej lub chlodniczej, gazu przewodowego, 
uslug telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz uslug wymienionych 
w poz. 140-153, 174 i 175 zal(!cznika nr 3 do ustawy 0 VAT, 

- gdy podatnik nie uzyskal potwierdzenia mimo udokumentowanej proby 
doryczenia faktury koryguj(!cej i z posiadanych dokumentacji wynika, 

ze nabywca towaru lub uslugobiorca wie, ze transakcja zostala zrealizowana 
zgodnie z warunkami okreSlonymi w fakturze koryguj(!cej. 

6. Moment ujycia faktur koryguj(!cych dla celow podatku V AT 

d) Faktury korygujqce zmniejszajqce podstawC( opodatkowania 
(faktury korygujqce in minus) 

W przypadku, gdy po dokonaniu sprzedaZY: 

1. udzielono obnizki ceny w formie rabatu; 

2. udzielono opustow i obnizek cen; 

3. dokonano zwrotu towarow i opakowan; 

4. dokonano ZWfOtu nabywcy calosci lub czysci zaliczki zaplaconej przez nabywcy, jezeli 
nie doszlo do sprzedazy; 

5. stwierdzono, ze faktura dokumentuj(!ca sprzedaZ zawiera pomylky na skutek ktorej 
zawyzono kwoty podatku V A T naleznego. 

Obnizenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy okreslonej w wystawionej 
fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje siy pod warunkiem posiadania przez podatnika, 
uzyskanego przed uplywem terminu do zlozenia deklaracji podatkowej za dany okres 
rozliczeniowy, w ktorym nabywca towaru lub uslugobiorca otrzymal faktury koryguj(!c(!, 
potwierdzenia otrzymania faktury koryguj(!cej przez nabywcy towaru lub uslugobiorcy, dla 
ktorego wystawiono faktury. 

Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcy towaru lub uslugobiorcy faktury 
koryguj(!cej po terminie zlozenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy 
uprawnia podatnika do uwzglydnienia faktury koryguj(!cej za okres rozliczeniowy, w ktorym 
potwierdzenie to uzyskano. 

Powyzszej zasady nie stosuje siy, jezeli faktura koryguj(!ca dotyczy sprzedazy energii 
elektrycznej, cieplnej lub gazowej, gazu przewodowego, uslug telekomunikacyjnych 
i radiokomunikacyjnych uslug doprowadzania wody lub odprowadzania sciekow. W takich 
przypadkach faktury koryguj(!ce in minus ujmuje siy w rejestrach za miesi(!c wystawienia 
tych faktur koryguj(!cych. 
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e) Faktury koryguj~ce zwi~kszaj~ce podstaw~ opodatkowania (faktury koryguj~ce 
in plus) 

Okreslenie momentu uJyCla faktur korygujqcych in plus (zwiykszajqcych podstawy 
opodatkowania) jest uzaleznione od przyczyny korekty: 

1. lezeli przyczynq korekty jest zdarzenie, 0 kt6rym jednostka lub kom6rka organizacyjna 
wiedziala lub powinna byla wiedziec w momencie wystawienia pierwotnej faktury (np. 

jezeli korektajest spowodowana blydem rachunkowym w pierwotnej fakturze) - faktury 
korygujqcq nalezy ujqC w rozliczeniach za miesiqc, w kt6rym dokonano pierwotnej 
(korygowanej) sprzeda:zy; 

2. lezeli przyczyna korekty nie mogla byc znana w momencie dokonania pierwotnej 
sprzedazy, korekty in plus nalezy ujqC w rozliczeniach za miesiqc wystawienia faktury 
korygujqcej. 

f) Noty koryguj~ce 

1. Nabywca towaru lub uslugi, kt6ry otrzymal faktury zawierajqq pomylki, z wyjqtkiem 
pomylek w zakresie: 

- miary i ilosci (liczby) dostarczonych towar6w lub zakresu wykonanych uslug; 

- ceny jednostkowej towaru lub uslugi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej 
netto); 

- kwoty wszelkich opust6w lub obnizek cen, w tym w fonnie rabatu z tytulu 
wczesniejszej zaplaty, 0 ile nie zostaly one uwzglydnione w cenie 
jednostkowej netto; 

- wartosci dostarczonych towar6w lub wykonanych uslug, objytych transakcjq, 
bez kwoty podatku (wartosc sprzeda:zy netto); 

- stawki podatku VAT; 

- sumy wartosci sprzeda:zy netto, z podzialem na sprzeda:z objytq 
poszczeg6lnymi stawkami podatku i sprzedaz zwolnionq od podatku; 

- kwoty podatku od sumy wartosci sprzedazy netto, z podzialem na kwoty 
dotyczqce poszczeg6lnych stawek podatku; 

- kwoty naleznosci og61em. 
moze wystawic faktury nazywanq notq korygujqcq. 

2. Nota korygujqca wymaga akceptacji wystawcy faktury. 

3. Nota korygujqca powinna zawierac: 

- wyrazy "NOTA KORYGU11\CA"; 

- numer kolejny i daty jej wystawienia; 

- nazwy sprzedawcy i nabywcy towar6w lub uslug oraz ich adresy i numer za 
pomocq kt6rego sprzedawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a takZe 



58 

numer, za pomoq ktorego nabywca towarow lub uslug jest zidentyfikowany 

na potrzeby podatku VAT; 

- dane zawarte w fakturze, ktorej dotyczy nota koryguj,!ca (dattt wystawienia, 

kolejny numer nadany w ramach jednej lub wittcej serii, ktory w sposob 

jednoznaczny identyfikuje fakturtt, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika 

i nabywcy towarow lub uslug oraz ich adresy, numer, za pomoq kt6rego 

podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, dattt dokonania lub 

zakonczenia dostawy towarow lub wykonania uslugi lub dattt otrzymania 

zaplaty, 0 ile taka data jest okreslona i rozni sitt od daty wystawienia faktury); 

- wskazanie tresci korygowanej informacji oraz tresci prawidlowej. 

g) Duplikaty faktur 

1. W przypadku, gdy faktura bttd,!ca w posiadaniu nabywcy ulegnie zniszczeniu albo 

zaginie sprzedawca, na wniosek nabywcy wystawia ponownie fakturtt. 

2. W przypadku, gdy faktura bttd,!ca w posiadaniu sprzedawcy ulegnie zniszczeniu albo 

zaginie, sprzedawca wystawia fakturtt na podstawie danych zawartych w fakturze 

posiadanej przez nabywctt. 

3. Faktura wystawiona ponownie powinna oprocz danych zawartych na fakturze 

pierwotnej zawierac wyraz "DUPLIKA Til oraz dattt wystawienia duplikatu. 

b) Kasy fiskalne 

1. Podmioty dokonuj,!ce sprzedazy na rzecz osob fizycznych nieprowadz,!cych 

dzialalnosci gospodarczej oraz rolnikow ryczaltowych s,! obowi,!zani prowadzic 

ewidencjtt obrotu i kwot podatku naleznego przy zastosowaniu kas rejestruj,!cych. 

2. Podmioty prowadz'!ce ewidencjtt obrotu i kwot podatku naleznego przy zastosowaniu 

kas rejestruj,!cych s,! obowi,!zani: 

- dokonywac wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z ka:zdej sprzeda:zy oraz 

wydawac wydrukowany dokument nabywcy; 

- dokonywac niezwlocznego zgloszenia wlasciwemu podmiotowi 

prowadz'!cemu serwis kas rejestruj,!cych kazdej nieprawidlowosci w pracy 

kasy; 

- udostttpniac kasy rejestruj,!ce do kontroli stanu ich nienaruszalnosci 

i prawidlowosci pracy na kazde z,!danie wlasciwych organow; 

- zglaszac kasy rejestruj,!ce do obowi,!zkowego przegl,!du technicznego 
wlasciwemu podmiotowi prowadz'!cemu serwis kas rejestruj,!cych; 

- przechowywac kopie dokumentow kasowych przez okres wymagany wart. 

112, zgodnie z warunkami okreslonymi w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 

o rachunkowosci (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 oraz z 2018 r. poz. 62); 

- stosowac kasy rejestruj,!ce wyl,!cznie do prowadzenia ewidencji wlasnej 

sprzedazy; 
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- dokonywac wydruku emitowanych przez kasy rejestruj,!c,! dokumentow i ich 
kopii; 

- prowadzic i przechowywac dokumentacjy 0 przebiegu eksploatacji kasy 
rejestruj,!cej; 

- dokonac zgloszenia kasy rejestruj,!cej do naczelnika urzydu skarbowego w celu 
otrzymania numeru ewidencyjnego kasy; 

- poddac obowi¥kowemu przegl,!dowi technicznemu kasy rejestruj,!ce, ktore 
zostaly przez podatnika utracone, a nastypnie odzyskane, przed ich ponownym 
zastosowaniem do prowadzenia ewidencji. 

6. IMPORT USLUG ORAZ ODWROCONE OBCI~ZENIE W ODNIESIENIU 
DO TRANSAKCJI KRAJOWYCH 

1. W przypadku transakcji dotycz,!cych obrotu towarami wymienionymi w zal,!czniku nr 
11 do ustawy 0 V AT oraz importu uslug do rozliczenia kwoty podatku naleznego 
zobowi,!zany jest nabywca, pod warunkiem, ze: 

- strony transakcji Set czynnymi podatnikami V AT; 

- czynnosc byd,!ca przedmiotem transakcji nie jest zwolniona z opodatkowania. 

2. Obowi,!zek podatkowy w przypadku dostawy towarow objytych odwroconym 
obci,!zeniem oraz importu uslug powstaje na zasadach okreslonych dla dostarczanych 
towarow i swiadczonych uslug okreslonych wart. 19a ustawy 0 VAT. 

3. Podstawy opodatkowania w przypadku dostawy towarow objytych odwroconym 
obci,!zeniem oraz importu uslug stanowi wszystko co nabywca zobowi,!zany jest 
zaplacic sprzedawcy. 

4. W przypadku dostawy towarow objytych odwroconym obci,!zeniem oraz importu 
uslug zastosowanie maj,! stawki podatku V AT lub zwolnienia z opodatkowania, ktore 
bylyby wlasciwe dla dostawy towaru lub swiadczenia uslug gdyby czynnosci te byly 
wykonywane na zasadach ogolnych (poza procedur,! odwroconego obci,!zenia). 

5. W zwi,!zku z zakupem towaru objytego odwrotnym obci,!zeniem lub uslugi od 
kontrahenta zagranicznego nabywca zobowi,!zany jest do naliczenia kwoty podatku 
naleznego z tytulu dokonanej transakcji i ujycia jej w rejestrze sprzedazy oraz 
wykazania w cz'!stkowej deklaracji za wlasciwy okres rozliczeniowy. 

6. Szczegolnym przypadkiem zastosowania procedury odwroconego obci'!i:enia jest 
zakup towarow w ramachjednolitej gospodarczo transakcji. 

7. Przez jednolit,! gospodarczo transakcjy rozumie siy transakcjy obejmuj,!c,! umowy 
jezeli w jej ramach wystypuje jedna lub wiycej dostaw towarow nawet jezeli S,! one 
dokonywane na podstawie odrybnych zamowien lub wystawianych jest wiycej faktur 
dokumentuj,!cych poszczegolne dostawy. Za jednolit,! gospodarczo transakcjy uznaje 
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Sly r6wniez transakcjy obejmujqcq wiycej niz jednq umowy, jezeli okolicznosci 

towarzyszqce tej transakcji lub warunki, najakich zostala ona zrealizowana, odbiegaly 

od okolicznosci lub warunk6w zwykle wystypujqcych w obrocie towarami. Pojycie 

jednolitej gospodarczo transakcji obejmuje transakcje powyzej 20 000 zl dotyczqce 

dostaw towar6w zdefiniowanych w pkt 8. 

8. Przez towary, 0 kt6rych mowa pkt 6 rozumie siy: 

- przenosne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, 0 masie <= 10 

kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy 

komputerowe) i podobne - wylqcznie komputery przenosne, takie jak: tablety, 

notebooki,laptopy; 

telefony dla sieci kom6rkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych -

wylqcznie telefony kom6rkowe, w tym smart fony; 

- konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiomikiem telewizyjnym 

lub samodzielnym ekranem) i pozostale urzqdzenia do gier zrycznosciowych 

lub hazardowych z elektronicznym wyswietlaczem - z wylqczeniem czysci 

i akcesori6w. 

7. NIESCIJ\GALNE WIERZYTELNOSCI 

1. W odniesieniu do wierzytelnosci dla kt6rych uplynylo 150 dni od daty terminu 

platnosci mozliwe jest skorzystanie z procedury postypowania w odniesieniu 

do niesciqgalnych wierzytelnosci pod warunkiem, ze: 

wierzytelnosc nie zostal zbyta; 

- od daty wystawienia faktury dokumentujqcej wierzytelnosc nie uplynyly 2 lata 

liczqc od konca roku, w kt6rym zostala wystawiona; 

- czynnosc zostala dokonana na rzecz podatnika VAT zarejestrowanego jako 

podatnik V AT czynny, nie bydqcego w trakcie postypowania upadlosciowego 

lub w trakcie likwidacji (informacje te dostypne Sq na stronie Ministerstwa 

Sprawiedliwosci - https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu); 

- na dzien poprzedzajqcy dzien zlozenia deklaracji podatkowej, w kt6rej 

dokonana zostanie korekta wierzyciel i dlumik Sq zarejestrowani jako 

podatnicy VAT czynni; 

- na dzien poprzedzajqcy dzien zlozenia deklaracji podatkowej, w kt6rej 
dokonana zostanie korekta dluznik nie jest w trakcie likwidacji (co moze 

potwierdzic wydruk ze strony Ministerstwa Sprawiedliwosci). 

2. Korekty tej dokonuje siy poprzez obnizenie kwoty podatku naleznego oraz podstawy 

opodatkowania wynikajqcej z faktury dokumentujqcej niesciqgalna wierzytelnosc. 

3. Korekty dokonuje siy w rozliczeniu za okres, w kt6rym uplywa 150 dzien od daty 

terminu platnosci wierzytelnosci. 
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4. W przypadku niedokonania korekty podstawy opodatkowania i kwoty podatku 
naleznego w tenninie okreSlonym w pkt 3, korekty tej dokonuje SH( poprzez 
skorygowanie rozliczenia za okres, w ktorym prawo to powstalo. 

5. W przypadku gdy po zlozeniu deklaracji podatkowej, w ktorej dokonano stosownej 
korekty naleznosc zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek fonnie 
koniecznym jest zwit(kszenie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku naleznego 
w rozliczeniu za okres, w ktorym naleznosc zostala uregulowana lub zbyta. 
W przypadku cZt(sciowego uregulowania naleznosci, podstawt( opodatkowania oraz 
kwott( podatku naleznego zwit(ksza sit( w odniesieniu do tej czt(sci. 

8. ROZLICZANIE PODATKU VAT ZWIl\ZANEGO Z ZAKUPEM 
PRODUKTOW ROLNYCH OD ROLNlKA RYCZALTOWEGO 

W przypadku dokonywania zakupu produktow rolnych od rolnika w pierwszej kolejnosci 
ustalic nalezy czy osoba (podmiot) posiada status rolnika ryczaltowego na gruncie ustawy 
o VAT. 

Przez rolnika ryczaltowego rozumie sit( rolnika dokonuj,!cego dostawy produktow rolnych 
pochodz,!cych z wlasnej dzialalnosci rolniczej lub swiadcz,!cego uslugi rolnicze, 
korzystaj,!cego ze zwolnienia od podatku VAT, z wyj,!tkiem rolnika obowi¥anego na 
podstawie odrt(bnych przepisow do prowadzenia ksi,!g rachunkowych. 

Przez produkty rolne rozumie sit( towary wymienione w zal,!czniku nr 2 do ustawy 0 V A T 
oraz to wary wytworzone z nich przez rolnika ryczaltowego z produktow pochodz,!cych z jego 
wlasnej dzialalnosci rolniczej przy uzyciu srodkow zwykle uzywanych w gospodarstwie 
rolnym, leSnym i rybackim. 

W przypadku, gdy zakup produktow rolnych dokonywany jest od rolnika ryczaltowego 
zobowi,!zanym do wystawienia faktury z tytulu dokonania tej transakcji jest nabywca pod 
warunkiem ze jest on czynnym podatnikiem podatku VAT. 

Faktury z tytulu zakupu produktow rolnych nabywca wystawia nie pozniej niz z uplywem 
15 dnia miesi,!ca nastt(puj,!cego po miesi,!cu, w ktorym dokonano dostawy towarow lub 
wyswiadczona zostala usluga. 

W przypadku, gdy przed wykonaniem uslugi b,!dz dostarczeniem towaru rolnik ryczaltowy 
otrzyma calosc lub czt(sc zaplaty z tego tytulu, nabywca zobowi¥any jest do wystawienia 
faktury dokumentuj,!cej t'! transakcjy nie pozniej niz z uplywem 15 dnia miesi,!ca 
nastt(puj,!cego po miesi,!cu, w ktorym dokonano tej platnosci. 

Faktura powinna zawierac: 

1. imit( i nazwisko lub nazwy alba nazwt( skrocon,! dostawcy i nabywcy oraz ich adresy; 

2. numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; 
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3. numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzajqcego jego 
tozsamose, daty wydania tego dokumentu i nazwy organu, kt6ry wydal dokument, 
jezeli rolnik ryczaltowy dokonujqcy dostawy produkt6w rolnych jest osobq fizycznq; 

4. daty dokonania nabycia oraz daty wystawienia i numer kolejny faktury; 

5. nazwy nabytych produkt6w rolnych; 

6. jednostky miary i ilose nabytych produkt6w rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub 
jakosci tych produkt6w; 

7. ceny jednostkowq nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczaltowanego zwrotu 
podatku; 

8. wartose nabytych produkt6w rolnych bez kwoty zryczaltowanego zwrotu podatku; 

9. stawky zryczaltowanego zwrotu podatku; 

10. kwoty zryczaltowanego zwrotu podatku od wartosci nabytych produkt6w rolnych; 

11. wartose nabytych produkt6w rolnych wraz z kwotq zryczaltowanego zwrotu podatku; 

12. kwoty naleznosci og61em wraz z kwotq zryczaltowanego zwrotu podatku, wyraZonq 
cyfrowo i slownie; 

13. czytelne podpisy os6b uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy 
oraz imiona i nazwiska tych os6b. 

Faktura V AT RR powinna r6wniez zawierae oswiadczenie dostawcy produkt6w rolnych 
w brzmieniu: "Oswiadczam, ze jestem rolnikiem ryczaltowym zwolnionym od podatku 
od towar6w i uslug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy 0 podatku od towar6w i uslug". 

Podstawy opodatkowania w przypadku rolnika ryczaltowego dokonujqcego dostawy 
produkt6w rolnych dla czynnego podatnika podatku VAT stanowi cena netto produkt6w 
sprzedawanych powiykszona 0 kwoty zryczaltowanego podatku VAT w wysokosci 8%. 

Odzyskanie kwoty zryczaltowanego podatku przez wystawcy faktury V AT RR (nabywcy 
produkt6w rolnych) odbywa siy poprzez powiykszenie u niego kwoty podatku naliczonego. 
Zwiykszenie to nastypuje w rozliczeniu za okres, w kt6rym dokonano zaplaty naleznosci 
z faktury V A T RR. Zaplata za produkty rolne na rachunek bankowy rolnika ryczaltowego 
musi bye dokonana nie p6zniej niz 14. dnia od dnia zakupu, z wyjqtkiem przypadku, gdy 
rolnik zawar! umowy z podmiotem nabywajqcym produkty rolne okreslajqcq dluzszy termin 
platnosci. 

Kwota zryczaltowanego podatku powiykszajqca podatek naliczony powinna bye ujyta 
w rejestrze zakupu dotyczqcego okresu, w kt6rym podatnik zlozyl dyspozycjy bankowq 
(polecenie przelewu) przekazania pieniydzy na rachunek bankowy rolnika ryczaltowego. Nie 
mozna tego odliczenia dokonae w deklaracji za inny okres rozliczeniowy (wczesniejszy lub 
p6zniejszy), gdyz moze to spowodowae zanizenie zobowiqzania podatkowego za dany 
miesiqc lub zawyzenie zwrotu podatku. 
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9. ZASADY UJMOW ANIA TRANSAKCJI W REJESTRACH VAT 

W przygotowywanych rejestrach zakupowych VAT powinny zostac ujyte wydatki poniesione 
przez miejskie jednostki organizacyjne oraz kom6rki organizacyjne w danym okresie 
w zwiqzku z kt6rymi przysluguje im pelne lub czysciowe prawo odliczenia podatku V AT 
naliczonego. W rejestrach nie nalezy ujmowac wydatk6w zwiqzanych: 

1. wylqcznie z dzialalnosciq statutowq; 
2. wylqcznie z wykonywanymi czynnosciami zwolnionymi z podatku V AT; 
3. wylqcznie z dzialalnosciq statutowq oraz czynnosciami zwolnionymi z podatku VAT; 
4. z zakupem towar6w i uslug, z tytulu kt6rego nie przysluguje prawo odliczenia podatku 

V A T naliczonego (np. zakupem uslug noclegowych i gastronomicznych). 

W przypadku stwierdzenia blyd6w na fakturach zakupowych: 

1. jezeli blqd dotyczy nastypujqcych pozycji faktury: 
- miary i ilosci (liczby) dostarczonych towar6w lub zakresu wykonanych uslug; 

- ceny jednostkowej towaru lub uslugi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto); 
- kwoty wszelkich opust6w lub obnizek cen, w tym w formie rabatu z tytulu 

wczesniejszej zaplaty, 0 ile nie zostaly one uwzglydnione w cenie jednostkowej netto; 
- wartosci dostarczonych towar6w lub wykonanych uslug, objytych transakcjq, bez 

kwoty podatku (wartosci sprzedazy netto); 
- sumy wartosci sprzedazy netto, z podzialem na sprzedaz objytq poszczeg61nymi 

stawkami podatku i sprzedaZ zwolnionq od podatku; 
- kwoty podatku od sumy wartosci sprzedazy netto, z podzialem na kwoty dotyczqce 

poszczeg61nych stawek podatku; 
- kwoty naleznosci og61em, 

nalezy niezwlocznie wystqpic do kontrahenta 0 wystawienie faktury korygujqcej. 

2. jezeli blqd dotyczy innych pozycji faktury jednostka powinna wystawic i przeslac 
kontrahentowi tzw. noty korygujqCq, kt6ra powinna zawierac: 
- wyrazy "NOTA KORYGUJ1\CA"; 
- numer kolejny i daty jej wystawienia; 
- imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towar6w lub uslug oraz ich adresy 

i numer za pomocq kt6rego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, 
a takZe numer, za pomocq kt6rego nabywca towar6w lub us lug jest zidentyfikowany na 
potrzeby podatku lub podatku od wartosci dodanej; 

- dane zawarte w fakturze, ktorej dotyczy nota, tj.: 
a) daty wystawienia faktury, ktorej dotyczy nota 
b) numer faktury, ktorej dotyczy nota; 
c) daty dokonania lub zakonczenia dostawy towarow lub wykonania uslugi lub daty 

otrzymania zaplaty 0 ile taka data jest okreslona i rozni siy od daty wystawienia 
faktury; 

- wskazanie treSci korygowanej informacji oraz tresci prawidlowej. 
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W przypadku otrzymania faktury od tzw. "malego podatnika" (tj. faktury zawieraj'lcej slowa 
"metoda kasowa"), nalezy uj'lc tak'l faktury w rejestrze za miesi'lc, w ktorym sprzedawca I 
uslugodawca otrzymal platnosc od jednostki (decyduje data wplywu na rachunek bankowy 
sprzedawcy luslugodawcy). 

10. SPORZl\DZANIE DEKLARACJI CZl\STKOWYCH VAT 

Na podstawie danych wynikaj'lcych z rejestrow V AT sporz'ldzonych za dany miesi'lc, 
miejskie jednostki organizacyjne i komorki organizacyjne S'l zobowi'lZane do sporz'ldzania 
deklaracji cZ'lstkowych VAT. 

Wypelniona deklaracja cZ'lstkowa V A T za dany miesi'lc powinna zostac zatwierdzona przez 
kierownika miejskiej jednostki organizacyjnejlkomorki organizacyjnej i przekazana 
odpowiednio do CUWO, MOPS, Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych lub Wydzialu 
Ksiygowosci nie pozniej niz w terminach okreslonych w "Procedurze obiegu dokumentow 
podatkowych w miejskichjednostkach organizacyjnych i komorkach organizacyjnych Urzydu 
Miasta Lodzi w celu przygotowania i zlozenia scentralizowanej deklaracji V AT Miasta 
Lodzi" stanowi'lcej za1'lcznik Nr 6 do zarz'ldzenia. 



Lp. 
Rodzaj czynnosc - dostawa towaru i 

swiadczenie uslug 

II Dostawa meruchomosci mezabudowanych -

tereny budowlane 

Sposob ustalania podstawy 
opodatkowania 

Wszystko. co stanowl zap/att(. ktorlJ 

dokonuJ<lcy dostav.y otrzymallub rna 
otrzymai: z tytuiu dostawy 

21 Dostawa terenow mezabudowanych innych mz I Wszystko, co stanowl zaplat~, ktorlJ 

tereny budowlane dokonuJ<lcy dostawy otrzymallub rna 

otrzymai: z tytulu dostawy 

31 Dostawa budynkow, budowll lub Ich CZ~SCI 

41 Dostawa lokall mleszkalnych 

51 Dostawa lokali uzytkowych 

61Przemesleme wiasnosci w zamlan za 

odszkodowanie (wywlaszczeme gruntow) 

71Utytkowanie gruntu 

Wszystko, co stanoWl zapla!t(, ktorCj. 

dokonuHcy dostawy otrzymallub rna 

otrzymac z tytulu dostawy 

Wszystko, co stanowi zaplatt(, ktor~ 

dokonuJ~cy dostawy otrzymallub rna 

otrzymac z tytulu dostawy 

Wszystko, co stanoWi zaplatt(, ktorij 

dokonuJl:JCY dostawy otrzymallub rna 

otrzymac z tytulu dostawy. 

Wszystko, co stanowi zaplat~, ktorij 

dokonuJijcy dostawy otrzymallub rna 

otrzymac z tego tytulu 

Wszystko, co stanowi zaplatt(, ktorij 

sWladczijcy uslugt( otrzymallub rna 

otrzyrnac z tytulu uzytkowania 

Moment powstania obowi~ku 
podatkowego 

Stawka podstawowa 
23% 

Z chwll~ otrzymaJlla zaplaty La 12.V% 

dokonywan~ sprzedaz, nie pozmeJ 

Ijednak mz z chwil~ wydanLa teJ 
meruchomoscl nabywcy 

Otrzymanie zaliczki powoduJe 

powstanie obowuJ-zku 
podatkowego 

Z chWll~ otrzymanla zaplaty za 1 Brak 

dokonywan~ sprzedaz, me pOimeJ 

ednak mi: z ChWlI~ wydania teJ 
meruchomosci nabywcy 

Otrzymanie zahczki powoduJe 

powstanle obowl¥ku 

podatkowego 

Z chwll~ otrzymania zaplaty za 

dokonywan~ sprzedaz, nie pozmej 

Ijednak niz z chwilCj. wydal1la teJ 

meruchomoscl nabywcy. 

Otrzymanle zaliczkl powoduje 

powstanie obowiqz.ku 

podatkowego 

23% budynkl Jednorodz 

(w przypadku opod. 

dostawy lokalu tylko do 
nadwyzkl od 300 rnl), 

pozostale budynki 

Podstawa prawna do 
zastosowania podstawowej 

stawki 
Stawki obniione 

Art 41 ust I ustawy z. dma 1 1 1 Brak 

marca 2004 r a podatku od 
towarow L uslug 

Brak 

Art 41 ust 1 ustawy z dnia II 
marca 2004 r 0 podatku od 

towarow i uslug 

Brak 

8% stawkt( stosujemy do budynkow mleszk 

jednorodzmnych 0 pow. uZyt do 300 ml 

Z ChWlI(j. otrzymama zaplaty za 

dokonywanij sprzedaz, nie pozmej 

Ijednak mz z ChWlICj. wydania lokalu 
nabywcy Otrzymame zahczkl 

powoduje powstanie obowi¥ku 

podatkowego 

23% - s~awkt( stosujemy IArt 41 us! I ustawy z dma 11 
do lokah 0 pow uzytkowej marca 2004 r. 0 podatku od 

8% - stawkt( stosujemy do do lokali 0 pow 

uzytkowej do 150 m l 

powyzej 150 m2 

(w przypadku 

opodatkowania dostawy 

lokalu tylko do nadwyi:ki 

od 150 m') 

Z chWllij otrzyrnania zaplaty za 123% 

dokonywanij sprzedaz, nie poimej 

ednak niz z chWlIl:J wydania lokalu 

nabywcy. Otrzyrnanie zallczkl 

powoduje powstanie obowiij.Zku 

podatkowego 

Z chWlI(j. otrzyrnanla zaptaty nie 

poiniej Jednak nii: z chwliCj. 

wywlaszczema Otrzymanle 

zallczki powoduje powstanie 

obowiij.Zku podatkowego. 

23% 

Z chwilij wystaWiema faktury,jesli 123% 

faktura me zostala wystawiona lub 

zostala wystawiona Z opoiniemem, 

z mornentem uplywu termmu 

wystaWienia faktury a w przypadku 

gdy me okrdlono taklego terminu· 

z chWilij. uplywu terminu platnosci 

Otrzyrnanie zaliczki nie powoduje 

powstanla obowiij.Zku 

podatkowego 

towarow I uslug 

Art. 41 ust I ustawy z dnia II IBrak 

marca 2004 r. 0 podatku od 

towarow i uslug 

Art 41 ust I ustawy z dnia I I 

rnarca 2004 r a podatku od 

towarow I uslug 

Brak 

Art 41 ust I ustawy z dnia II IBrak 

marca 2004 r. 0 podatku od 

towarow I uslug 

81Bezpiatne uZyczeme ponueszczen z 

przeznaczeniern na gabmety lekarskie 

Czynnosc niepodlegajllca opodatkowaniu Inld n/d n/d n/d 

Podstawa prawna do 
zastosowania stawek 

obniionych 

Brak 

Brak 

Art 41 ust 2 i 12 ustawy z 

dnia II marca 2004 r 0 

podatku od towarow I uslug 

Art. 41 ust2 i 12ustawyz 

dma II marca 2004 r 0 

podatku ad towarow I uslug. 

Brak 

Brak 

Brak 

n/d 

Podstawa prawna 
do zastosowania 

zwolnienia z 
opodatkowania 

Brak 

Za"lcznik 
do Instrukcji 

Termin wystawienia faktn)'y 

Nle wczesmeJ mz 30 dma przed dat~ pOv.stanla 
ObOWlqzku podatkowego 1 me poi.meJ mz 15 dtlla 

mlesl~ca nastt(puj<Jcego po mlesHJcu, w ktorym 

powstal obowlqz.ek podatkowy 

Art 43 ust I pkt 9 INle wcz.esmej.nii: 30 dma przed. dat~ pow.stama 
ustawy z dma 11 obowl¥ku podatkowego I me pOimeJ ml: 15 dma 

marca 2004 r a mleslllca nast~puHcego po mlesHJcu. w ktorym 

podatku od towarow powstal oboWl¥ek podatkowy 

I uslug 

Art 43 us! 1 pk! 10 INle wczesniej niz 30 dl1la przed dat~ powstal1la 
I lOa ustawy z dnia obowlqz.ku POd. atkowego i nie poimej mz 15 dma 
11 marca 2004 r 0 rnleslCj.ca nastt(pujCj.cego po mleslijcu, w ktoryrn 

podatku od towarow powstal oboWl¥ek podatkowy. 

i uslug 

Art 43 ust I pkt 10 IINie wczesniej niz 30 dma przed datij powstanla 
IDa ustawy z dma 11 obowiqz.ku POd. atkowego I m~ poimej mz 15 dma 
rnarca 2004 r. 0 miesiijca nast~puHcego po rnleslCj.cu, w ktoryrn 

podatku od towarow powstal ObowHJzek padatkowy 

i uslug 

Art. 43 ust I pkt 10 llNle wczesmej.niz. 30 dnla prz. ed. datCj. powstanla 
lOa ustawy z dnla oboWlij.Zku podatkowego I nie pozmej nti: 15. dnia 

II marca 2004 r 0 mlesl(j.ca nast~puHcego po mleslijcu, w ktorym 

podatku ad towarow powstal oboWlij.Zek podatkowy 

I uslug. 

Art. 43 uS! I pkt 9, 

10, IDa ustawy z 

dnla II rnarca 2004 

r. 0 podatku od 

towarow i uslug 

Brak 

n/d 

Nle wczesnieJ ntZ 30. dma przed datCj. powstanla 

obowiqz.ku podatkowego i me poimej niz 15 dma 

mlesiCj.ca nastt(pujij.cego po rnleslijcu, w ktorym 

powstal obowi!J.Zek podatkowy 

Nle poinieJ nii: z chwilij uplywu termmu platnosci, 

nie wczesnieJ jednak nii: 30 dnia przed datij 

uplywu tego terrninu lstmeje moi:liwosc 

wystaWlenia faktury wczdniej mz 30 dnia przed 

datil uptywu terrninu platnosci z tego tytulu. 

Warunek skorzystania z tego upraWilienia -

koniecznosc wskazania okresu rozliczemowego, 

ktorego dotyczy taka faktura 

n/d 



Lp. 
Rodzaj czynnosc - dostawa toWal'1l i 

s~iadczenie uslug 
Sposob ustatania podstawy 

opodatkowania 
Moment powstania obowiJ)Zku 

podatkowego 
Stawka podstawowa 

23%, 

91UstanoWieme prawa uiytkowama Wleczystego !WszystkO, co stanoWl zaptaty, ktOf<j. 
gruntu od t maJa 2004 r dokonuj<j.cy dostawy otrzymat lub rna 

otrzymac z tego tytulu 

W stosunku do plerwszeJ opiaty 22'% (dot uzyt 

wnoszoneJ przed ustanowlemem wieczystego gruntu 

101 Dostawa wydawnictw (ksi<J.Zki, pubhkaCje) Wszystko, co stanoWl zaptaty, ktor<l 

dokonuHcy dostawy otrzyrnaJ lub rna 

otrzyrnac z tytuiu dostawy 

lego prawa, obowl<vek podatkowy USla/lowlonego od 

powstaJe L. chwti'!Jej otrzymama, a 0105.2004 r do 

w odmesleniu do oplat rocznych - z 31 12 20 lOr oraz oplat 

uptywem kazdego roku, do ktorego wnoszonych dot. w/w 
odnoszll Sltr poszczegolne oplaty okresu ustanoWlema, 23% 
(czyil do 3 1 grudma katdego roku) dot utyt W1eczystego 

Natomlast W przypadku otrzymanla gruntu ustanow1onego od 

CZtrSCI lub caiOSCI zaplaty 0 I 0 I 20 II r do 

obowl¥ek podatkowy powstaJe z 31 12 2016 r oraz oplat 

chwll'lJej otrzymama. wnoszonych dot w/w 

okresu ustanoWienia -
grunty budowlane 

Z chWlI,! wystawienia faktury, jesh IBrak 

faktura nie zostala wystawiona lub 

zostala wystaWlona z opoimemem, 

z momentem uptywu terminu 

wystaWiema faktury, a w 

przypadku gdy me okreSlono 

taklego termmu- z ch\.Vil,!- uptywu 

termmu ptatnosci. Otrzymanle 

zallczkl powoduje powstanle 

oboWl<J.Zku podatkowego 

1 I 1 Dostawa maj!:j.tku ruchomego (plyty chodmkowe, IWszystkO, co stanoWl zaplaty, ktor~ 
gruz, meble, maszyny I urz<ldzema). dokonujllCY dostawy otrzymallub rna 

otrzymac z tytulu dostawy. 

Z chWlI~ otrzymama zaplaty za 123% 
dokonywan'! sprzedaz, nie poiniej 

121Sprzedaz kserokopil 

1310plata za wydawanie duplikatow legltymaCjI 

1410ptata za wydawanie duphkatow sWiadectw 

ednak nii: z ch\.Villl wydania towaru 

nabywcy Otrzymanie zahczki 

powoduje powstanie obowi<J.Zku 

podatkowego 

Wszystko, co stanowi zapiatt;!, ktor~ tz chWli,! otrzymanla zaplaty za 123% 
dokonuj,!cy dostawy towarow lub dokonywanll sprzedaz, nie poiniej 

uslugodawca otrzymallub rna otrzyrnac ednak mi: z ch\.Vil,! wydania towaru 

nabywcy Otrzymanie zahczkl 

powoduJe powstanie obowi<lZku 
podatkowego 

Wszyst~o, co stanoWi zaptatt;!, ktor,! tz. ChWll'!.otrzyman. la ~aplaty za IBrak 
dokonuJ'!CY dostawy towarow lub dokonywanll sprzedaz, me poinieJ 
uslugodawca otrzyrnaJ lub rna otrzymac ednak mi: z chWll~ ""Ydania towaru 

nabywcy Otrzymanie zal!czkl 

powoduJe powstanle obowi<lZku 

podatkowego 

Wszystko, co stanowi zapt~tt;!, ktor,! tz chwil~ otrzyrnanla zaplaty ~~. 1 Brak 
dokonuJ'!cy dostawy towarow lub dokonywanll sprzedaz, me pozmeJ 
uslugodawca otrzyrnal lub rna otrzymac ednak mi: z chWlI,! wydania towaru 

nabywcy Otrzymanie zaliczkl 

powoduJe powstanie obowl<J.Zku 

podatkowego 

Podstawa pr'awna do 
zastosowania podstawowej 

stawki 

Art 41 ust. 1 ustawy z dma II IBrak 

marca 2004 r 0 podatku od 

towarow I uslug 

Brak 5% 

Art. 41 ust I ustawy z dnla II IBrak 

marca 2004 r. 0 podatku od 

towarow I uslug 

Art 4\ ust I ustawy z dma II IBrak 

marca 2004 r. 0 podatku ad 

towarow 1 uslug 

Brak Brak 

Brak Brak 

Stawki obniione 
Podstawa prawns do 
zastosowania stawek 

obniionych 

Brak 

Pods taw a prawna 

do zastosowania 

zwolnienia z 

opodatkowania 

Termin wystawienia faktUl-Y 

Art 43 Ust. I pkt 91Nie wczesmeJ mz 30 dma przed dat<!- powstama 
ustawy z dnla II. ObOWllJzku podatkowego I me pointej mz. 15 dma 
marea 2004 r 0 mleSI'lca nastt;puJ'lcego po mle::;l<!-CU, w ktorym 

podatku od towarow powstai obowl¥ek podatkowy 

i uslug • Grunty lnne 

nit budowlane 

Art 41 ust 2a ustawy z dma IBrak 

II marca 2004 r. a podatku 

60 dma od dma wydan.a Gdy umowa przewlduje 

rozllczeme zwrotow wydawnlctw, fakturtr 

wystawla Sltr me poimeJ mi: 120. dnia od 

plerwszego dma wydania I me wczesmeJ niz 30 

dnla przed wydanlem kSICI.i:ek. W przypadku faktur 

zallczkowych, me pozniej nii: 15.dnla mlesl,!ca 

nastt;puj'!-cego po mlesi,!cu, w ktorym otrzymano 

zaliczktr, i me wczesmeJ mi: 30 dma przed Jej 

otrzymamem 

ad towarow I uslug 

Brak 

Brak 

Brak 

Brak 

Art. 43 ust I. pk! 2 INi.e w .. czesmeJ.nli:. 30. dm~ p~z. ed dat'! p~~stania 
ustawy z dma II oboWl<J.Zku podatkowego I me poimej mz 15 dnia 

marca 2004 r 0 mlesl~ca nasttrpuJ~cego po mlesi~cu, w ktorym 

podatku od towarow powstal oboWl¥ek podatkowy 

I uslug 

Brak Nle wczesmej niz 30 dnia przed dat,! powstama 

oboWl<J.Zku podatkowego i me pOiniej nii: 15 dnia 

miesl~ca nastypuj,!cego po miesi,!cu, w ktorym 

powstal obo\.Vi<J.Zek podatkowy 

ht.a ustawy z dnia o~o~<J.Zku podatkowego i nie p~i:mej mz 15. dnia 
Art 43 ust. I pkt 261Nie wczesniej mi: 30. dnl3 przed datil powstania 

II marca 2004 r 0 mlesillca nasttrpuj'lcego po mlesl'!cu, w ktorym 

podatku od towarow powstat oboWl<tZek podatkowy 

i uslug 

~rt 43 ust 1 pkt 261Nle wczesniej niz 30. dnia przed dat~ po~stanla 
lit a ustawy z dnla ObOWl<tZku podatkowego I me poimej mz 15. dnia 

II marca 2004 r. 0 mlesl,!ca nastypuJ,!cego po miesi~cu, w ktorym 

podatku od towarow powstal obowi<J.Zek podatkowy 

i uslug 



Lp. 
Rodzaj czynnosc - dostawa towarD i 

swiadczenie uslug 

151lJslugi opiekl I ksztalcema w jednostkach 

obJ~tych systemem 05Wlaty 

Sposob ustalaoia podstawy 
opodatkowania 

Moment powstania obowiltzku 
podatkowego 

Stawka podstawowa 
23% 

Wszystko, co stanowi zapiatty, ktor" IZ chW11" wy~onama uslugi, dla I Brak 
dokonuJ'Icy dostawy towar6w lub uslug, dla ktorych ustalane s", 
uslugodawca otrzymallub rna otrzymac nast~puJ"ce po soble termmy 

piatnosci rozliczen, uznaJe Slty za 
wykonanfJ z uptywem kai.dego 

okresu, do ktorego odnosz,! Sl~ te 
platnoscl lub rozhczenia, 00 

momentu zakoitczema sWiadezema 

tej uslugl. Jezeli przed dokonamem 

dostawy towaru lub wykonamem 

uslugl otrzymano calose lub cz~se 

zaplaty. w szczegolnoscl 

przedpfat~, zahczky• zadatek, rat~, 

obowi<JZek podatkowy powstaJe z 

ehwil'l jej otrzymania w odmeSlemu 

do otrzymanej kwoty 

161Sprzedai uslug opieki nad dziecmi w wieku do 3lwszystko, co stanowi zaplaty, ktor'l 

lat, a takZe dostawa t~war?w I swiadczenie USlllg dokonuJ'lcy dostawy towarow lub 
sClsle z tyml usillgami zWI1JZane uslugodawea otrzymalillb rna otrzymac 

Z chwil~ wykonama uslugi, dla IBrak 

uslug, dla ktorych ustalane S'l 

nast~puj'lce po soble termmy 

platnosci rozhczeit. uznaJe si~ za 

wykonan'l z uplywem kaidego 

okresu. do ktorego odnosz'l si~ te 

platnosci lub rozliezenia, do 
momentu zakoitezenia swiadezema 

teJ uslugi Iei:eli przed dokonaniem 
dostawy towaru lub wykonaniem 

uslugl otrzymano ealme lub cz~se 

zaplaty, w szezegoinosci 

przedplat~, zaliezk~, zadatek, rat~, 
oboWl<JZek podatkowy powstaje z 

ehWlI'ljej otrzymanla w odniesiemu 

do otrzymanej kwoty 

171SWladczeme nieodplatnyeh uslug WYZYWlenia na ICzynnosc mepodlegaJ'lca opodatkowanlU Inld 

rzecz pracownikow nieb~d,!-eyeh nauezyelelami 

nld 

(kllcharz, intendent. pornoe kuehenna) 

lsi N'lem lok.iL uzytkowych Wszystko. co stanowi zaplat\f, ktor<l 

wynaJrnuj<lCY otrzymallub rna otrzymac z 

tytulu naJrnu 

Z ChWlt<l wystaWiema faktul)', jesli 123% 

faktura nie zostala wystaWlona lub 

zostala wystaWlona z opoimemem, 

z momentem uptywu terminu 

wystaWienia faktul)' a w przypadku 

gdy me okreslono takiego termmu-

z ehwil<l upiywu termmu platnosci 

Otrzymanle zallczkl me powoduJe 

powstama obowi1JZku 

podatkowego 

Pods taw a p.-awna do 

zastosowania podstawowf'j 

stawki 

Brak 

Brak 

nld 

Brak 

Brak 

nld 

Art. 41 ust I ustawy z dnla II IBrak 

marea 2004 r 0 podatku od 

towarow I ustug 

Stawki obnizone 
Podstawa prawna do 
z3stosowania stawek 

obniionych 

Brak 

Brak 

nld 

Brak 

Podslawa p.'awIHI 
do zastosow8nia 

zwolnienia z 
opodatkowania 

Termin wystawienia fakttlry 

Art 43 ust I pkt 261Nie wezesmeJ mz 30. dnia przed dat'l powstania 
Itt a ustawy z dma obowi1JZku podatkowego I me pozmeJ niz 15 dma 

II marea 2004 r ~ mle:.i'lca nastypuJ'lcego po nllesl"eu , w ktol)'m 

podatku od towarow powstal obowl¥ek podatkowy 

I uslug 

Art 43 ust. I pkt 2. 41Nie ":,czesniej nii: 30 dm~ przed dat'l powstanla 
Itt b ustawy z dnia oboWl1JZku podatkowego I me pozniej niz 15 dnia 

II marea 2004 r. 0 mleSllwa nastypuJ'lcego po rnleSI<lCU . w ktol)'m 
podatku od towarow powstal obowl1JZek podatkowy. 

I uslug 

nld 

Brak 

nld 

Nie poinieJ mz z ehWll<l uptywu termmu platnosci, 

nie wezesnieJ jednak niz 30 dnia przed dat,! 

uplywu tego terminu. IstmeJe moiliwosc 

wystaWiema faktury wczesnieJ nii'. 30 dma przed 

dat'! uplywu terminu platnosci z tego 

tytulu.Warunek skorzystanla z tego uprawnienia

komecznosc wskazania okresu rozliczeniowego. 

ktorego dotyczy taka faktura 



Lpo 
Rodzaj czynnosc - dostawa toWal'll i 

swiadczenie uslug 

191Najem hal sportov..ych 

201 NaJem sal gmmastycznych 

211 N aJem sal WldOWlSkowych 

22INajem bOlska 

231 DZlerzawa gruntu 

Sposob ustalania podstawy 
opodatkowania 

Moment powstania obowilfZku Stawka podstawowa 
podatkowego 23%. 

Wszystko, co stanoWl zaplat~, ktor<l IZ chwil<l wystawiema faktury, Jesh 123% 

wynaJmuJ<lCY otrzymaJ lub rna otrzymac z faktura me zostata wystawlona lub 

tytutu n3Jmu zostala wystawlona z opoi.memem, 

z momentem uptywu termmu 

wystaWlema faktury a w przypadku 

gdy me okresJono taklego termmu

z chWlJ<l uplywu terminu platnosci 

Otrzymallle zahczki nie powoduJe 

powstallla obowi¥ku 

podatkowego 

Wszystko, co stanowl zaplat~, ktor<l . IZ chwil<j..v.ystaWlenia fakt~ry. oi.eSiI 123% 
wynaJmuJ<!-cy otrzymal lub rna otrzymac z faktura me zostala wystaWlona lub 

tytutu naJmu zostala wystawlona z opoi:memem, 

Wszystko, co stanowi zap1at<r, ktor<j. 

sWladcz<j.cy uslug<r otrzymallub rna 

otrzymac z tytulu najmu 

Wszystko, co stanowi zaplat<r, ktor<j. 

swiadcz<j.cy uslug<r otrzymallub ma 

otrzymac z tytulu najmu 

Wszystko, co stanoWi zap1at<r, ktortt 

swiadezfj.cyuslug<r otrzymallub rna 

otrzymac z tytulu uZytkowama 

z momentem uplywu termmu 

v.ystawlema faktury a w przypadku 

gdy me okreslono taklego termmu

z chWlI<j. uplywu termmu platnosci 

Otrzymanie zaliczkl me powoduJe 

powstania obowi<JZku 

podatkowego 

Z chwil<j. wystawlema faktury, jesh 123% 

faktura nie zostala wystaWlona lub 

zostala v.ystaWlona z opoi.niemem, 

z momentem uplywu termmu 

wystaWlema faktury a w przypadku 

gdy nie okre.slono taklego terminu-
z chwil<j. uplywu termmu piatnosci. 

Otrzymanie zahczkl me powoduje 

powstania oboWl<JZku 

podatkowego 

Z chWll~ wystawienia faktury,jesh 123% 

faktura nie zostala wystawiona lub 

zostala wystawiona z opOi:nieniem, 

z rnomentem uplywu terminu 

wystaWlema faktury a w przypadku 

gdy me okreslono taklego terminu-

z chwd<j. uplywu termmu platnosci 

Otrzymanie zaliczkl me powoduje 

powstanla OboWl¥ku 

padatkowego 

Z ChWlltt wystawienia faktury,jesli 123% 

faktura nie zostala wystawiona lub 

zostala wystawiona Z opOi:nieniem, 

z momentern uplywu termmu 

wystawienia faktury a w przypadku 

gdy me okreslono takiego termmu-

z ehwil'l uplywu terminu ptatnosci 

Otrzymanie zallezkl me powoduje 

powstanla obowl<JZku 

podatkowego 

Podsta\l3 pmwna do 
zastosowania podstawowej 

stawki 

Art. 41 ust I ustav.y z dllla II IBrak 

marca 2004 r 0 podatku od 

towarow I uslug 

Art. 41 ust 1 ustav.y z dnia II IBrak 

marca 2004 r. 0 podatku ad 

towarow i uslug 

Art 41 ust I ustav.y z dnia II IBrak 

marea 2004 r 0 podatku od 

towarow I uslug 

Art 41 us!. 1 ustawy z dnia 11 IBrak 

marea 2004 r. 0 podatku od 

towarow I uslug 

Art 41 ust 1 ustav.y z dnla II IBrak 

marea 2004 r. 0 podatku ad 

towarow 1 uslug 

Stawki obnizone 

Podstawa pmwna do 
zastosowania stawek 

obniionych 

Brak 

Brak 

Brak 

Brak 

Brak 

Podstawa p,'s",na 
do zastosow3nia 

zwolnienia z 

opodatkowania 

Brak 

Brak 

Brak 

Brak 

Brak 

Termin wystawienia faklll!"Y 

Nie pozmej mz z ChWlI~ uplywu termmu platnoscl, 

nie wczesmeJ Jednak OlZ 30 dma przed datCJ 
uptywu lego tennmu IstmeJe mozltwosc 

wystawlema faktury wczesmeJ mz 30 dma przed 

datCJ uptywu termmu platnoscl Z lego 
tytulu Warunek skorzystania z lego uprawnienia

komecznosc wskazania okresu rozliczemowego, 

ktorego dotyczy taka faktura. 

Nie poi:niej niz z chwd<j. uplywu termmu platnoscl, 

nie wczesnlej jednak mz 30 dllla przed dat" 

uplywu tego termmu. Istnieje mozliwosc 

wystawiema faktury wczeSnieJ niz 30. dnia przed 

dat" uplywu terminu platnosci z tego 

tytulu Warunek skorzystanla z tego uprawmema

komecznosc wskazama okresu rozliczemowego, 

ktorego dotyczy taka faktura 

Nle poi.meJ nlZ Z chWlI<j. uptywu termmu ptatnoscl, 
me wezesmej jednak niz 30 dma przed dat<j. 

uplywu tego terminu Istnieje moi:liwosc 

wystaWiema faktury wczeSnieJ nii: 30. dnJa przed 
dat<j. uplywu terminu piatnosci z tego 

tytulu Warunek skorzystania z tego uprawmema -

konieeznosc wskazama okresu rozliezemowego, 

ktorego dotyczy taka faktura. 

Nie p6i.nieJ mi: z chWll<j. uplywu terminu platnosci, 

nie wczesniej jednak mt 30.dnia przed dat" 

uplywu tego termmu. IstnieJe moi:liwosc 

wystawiema faktury wczesmej nii: 30 dnla przed 

dat" uptywu termmu platnosci z tego 
tytulu Warunek skorzystania z tego uprawnienia -

koniecznosc wskazama okresu rozliczemowego, 

ktorego dotyczy taka faktura 

Nle poi.meJ mi: z chWlIfj. uplywu termmu platnosci, 

me wczesmej jednak niz 30 dma przed dat'l 

uplywu tego terminu. Istnieje mozhwosc 

wystawienia faktury wczesmej nii: 30. dnia przed 

dattt uplywu terminu platno~ki z tego 
tytulu Warunek skorzystanla z tego uprawnlenia -

komecznosc wskazanla okresu rozhczemowego, 

ktorego dotyczy taka faktura 



Lp., Rodzaj czynnosc - dostawa towal'u i 
swiadczenie uslug 

241 Dzierzawa nieruchomosci na cde mieszka1ne. 

251S1uzebnosc gruntowa (speiniajl!ca definiCJtr 
odptatnego swiadczenia uslug) 

261Krotkoterminowe udost~pnleme terenu 

(spemiaj<)ce definlCJ~ odptatnego sWladczema 
uslug) 

271Inwestycje Iimowe (spciniaj<lce definicj~ 

odptatnego svviadczenia ustug) 

281Najem powierzchnl pod reklarny 

Sposob ustalania podstawy 
opodatkowania 

Wszystko, co stanoWl zap1at<r, ktOf'l 
sW1adcz~cyus!ug<r otrzymallub rna 

olr zymac z tytulu uzytkowama 

Wszystko, co stanowi zap1attr, klar"!. 

svviadcz'lCY uslug~ otrzymallub rna 

otrzymac z tego tytulu 

Wszystko, co stanoWl zaptat~, ktoril 

sWladcz<lcy ustugtr otrzymallub rna 

otrzymac z tego tytulu 

Wszystko, co stanovvi zaptat~, ktorl:). 

swiadcz<)cy uslug~ otrzymallub rna 

otrzyrnac z lego tytulu 

Moment powstania obowilJZku 
podatkowego 

Stawka podstawowa 
23% 

Z chw11<t wystawlenia faklury, Jesh I Brak 
faktura me zostala wystawJOna lub 
zostala wystawlona Z opoimemem, 

z rnomentem uptywu termmu 

wystawlema faktury a w przypadku 
gdy me okreslono lak,ego terminu-
z chWl1<t uplywu termmu ptatnosci 

Otrzymame zaliczki me powoduJe 

powstania obowi<JZku 

podatkowego 

Z chvvil'l \\IYstawlema faktury, jesh 123% 

faktura nie zostaJa \\IYstawiona lub 

zostala \\IYstawlOna z opoimemem, 
z momentem uplywu terminu 

wystaWlema faktury a w przypadku 

gdy me okreslono taklego terminu-

z chwll<) uplywu termmu platnosci 

Otrzymame zaltczkl me powoduje 

powstama oboWl<JZku 

podatkowego 

Z ChWlI<) wystaWlema faktury,jesli 123% 

faktura me zostata \\IYstaWlona lub 
zostata wystawlona z opoi:memem, 

z momentem uptywu termmu 
wystaWlema faktury a w przypadku 

gdy me okreslono takiego tenninu-

z ChWlI<) uplywu terminu platnoscl 

Otrzymanie zaliczki nie powoduje 

powstanla obowi<JZku 
podatkowego 

Z chwill:). wystawienia faktury, Jesil 123% 

faktura nie zostala wystawiona lub 
zostala wystawiona z opoimeniem, 

z momentem uplywu termmu 

wyslawienia faktury a w przypadku 

gdy nie okreslono taklego termmu-

z chwil<) uplywu termmu platnoscl 

Olrzymanie zaliczkl nie powoduje 

powslania oboWl<JZku 

podatkowego 

Wszy.stk~, co stanoWl zaptattr. ktor<l IZ chwill:)..\\IYstaWlema faktury, Jesh 123% 
wynaJmUj<lcy otrzymat lub rna otrzyrnac z faktura me zostala wystawlona lub 

tytulu najmu. zoslala wystawiona z opoi:memern, 

z momentem uplywu terminu 

wystaWlema faktury a w przypadku 

gdy Ole okreslono taklego terrninu

z chWll<) uptywu termmu ptatnosci 

Olrzymanie zaliczkl nle powoduJe 

powslanla obowl<JZku 

podatkowego 

Podstawa prawna do 
zastosowania podstawowej 

stawki 

Brak Brak 

Art 41 us!. I uSlawy z dma II I Brak 
marca 2004 r. 0 podatku od 

towarow I uslug 

Art 41 ust I ustawy z dnla 11 IBrak 

marca 2004 r 0 podatku od 

towarow i uslug 

Art. 41 ust I ustawy z dnJa II IBrak 

marca 2004 r. 0 podatku ad 

towarow i uslug 

Art 41 usl I ustawy z dma 11 1 Brak 

marca 2004 r 0 podatku od 

towarow i ustug 

Stawki obnizone 

Podstawa prawna do 
zastosowaoia stawek 

obniionych 

Brak 

Brak 

Brak 

Brak 

Brak 

Podstawa pra",,118 

do zastosowania 
zwolnienia z 

opodatkowania 

Termin wystawienia (aklul")' 

Art 43 ust I pkt 36 Nie poi:mej nii: z chWlI"!. uplywu termmu platnoscl, 

usta\\IY z dnia II me wczesmej jednak mz 30.dnta przed dat(l 
marca 2004 r 0 uplywu tego lermmu ISlnieje mozliwosc 

podalku od lowarow \\IYslawlema faklury wczesmej mz 30 dma przed 

1 ustug dal,! uptywu lerminu platnosci z tego 

Brak 

Brak 

Brak 

Brak 

tytulu Warunek skorzystanla z tego upravvmema· 

komecznosc wskazania okresu rozllczenlowego, 

ktorego dotyczy taka faktura 

Nle pOi:mej nIi: z chWllil uplywu terminu platnosci, 

me wczesnIej jednak mi: 30 dnia przed dat<) 

uptywu tego terminu Istnieje mot.liwosc 

wystawienia faktury wczdniej mz 30 dnia przed 

dat<) uplywu terminu ptatnosci z tego 

tytutu Warunek skorzystanla z tego uprawniema

koniecznosc wskazanla okresu rozliczeniowego, 

ktorego dotyczy taka faktura 

Nle pozmej nlZ z chWlI<l upiywu terminu platnoscl, 

me wczesmej jednak nit. 30 dnia przed dat<) 

uptywu lego lerrnmu Istnieje rnozhwosc 

wystaWlema faktury wczesmej niz 30. dnia przed 

dat<l upiywu termmu platnosci z tego 

tytulu Warunek skorzystania z lego uprawniema

koniecznosc wskazania okresu rozliczeniowego, 

ktorego dotyczy taka faktura 

Nie pozniej nit. z chwill:). upiywu terminu platnoscl, 

nie wczdmej jednak niz 30 dnia przed datl:). 

uplywu tego terrninu Istnieje mozhwosc 

wystaWlema faktury wczesmej nit. 30 dnia przed 

dat<l uplywu termmu piatnosci z lego 

tytulu.Warunek skorzystania z tego uprawnlenia· 

koniecznosc wskazania okresu rozliczeniowego, 

ktorego dotyczy taka faktura 

Nie pozniej niz z chwill:). upiywu termmu ptatnosci, 

nie wczdniej Jednak mz 30.dnia przed dal<l 

uplywu lego terminu. Istnieje rnozliwosc 

wystawienia faktury wczesniej nit. 30. dnia przed 

dall:). uptywu termmu ptatnosci z tego 
tytulu.Warunek skorzystanla z tego uprav .... ruenla

komecznosc wskazama okresu rozltczemowego, 

ktorego dotyczy taka faktura 



Lp. 
Rodzaj czynnosc - dostawa towa.'u i 

swiadczenie uslug 

291NaJem powterzchm pod automaty 

-' 01 N aJem parkmgu 

3 IllJ sluga fotograficzna 

321 N ajem lokali na cele mieszkaniowe 

331NaJern meruchomosci na cele mleszkanlowe 

Sposob ustalania pods'aw)' 
opodatkowania 

Moment powstania obowil}zku 
podatkowego 

Stawka podstawowa 
23(Yo 

Wszystko, co stanoWl zaplat~, ktor~ IZ ChWlI<l V\>}'staWlema faktury, Jesh 123% 
V\>}'naJrnuj<lcy otrzyrnallub rna otrzyrnac z faktura me zostala V\>}'stawlona lub 

tytulu naJmu zostala v.ystawlona z opoi:nieniern, 

z momentem uplywu termmu 

V\>}'stawlenia faktury a w przypadku 

gdy me okreslono taklego terrnmu

z chwtl<l uplywu terrnmu piatnosci 

Otrzymanie zaliczki me powoduJe 

powstanla obowiJ.lZku 

podatkowego. 

Wszystk~, co stanowi zaplaty, ktor'! IZ chWlI<l V\>}'staWlenia fakt~ry, J.esh 123% 
V\>}'naJrnuJ<lcy otrzyrnal: lub rna otrzymae z faktura me zostala V\>}'staWlona lub 
tytulu naJmu zostala v.ystaWlona z opo.i.memem, 

z mornentern uplywu terrninu 

wystawienia faktury a w przypadku 

gdy me okreslono takiego terrnmu

z chwil<l uplywu terrnmu platnosci 

Otrzymanie zaliczki nie powoduje 

powstanla oboWl¥ku 
podatkowego 

Wszyst~o, co stanoWl zaplat~, ktor'! IZ chwil<l wystaw. lema faktury, Jesli 123% 
dokonuJ<lcy dostawy towarow lub faktura me zostal:a wystawiOna lub 

uslugodawca otrzyrnallub rna otrzymac zostala wystaWlona z opoi:memem, 

z rnornentern uplywu termmu 

V\>}'stawienia faktury a w przypadku 

gdy nie okreslono takiego termmu

z chwil<l uplywu terminu plalnosci. 
Otrzymanle zahczkl nie powoduje 

powstama ObOW1¥ku 

podatkowego 

Wszystko, co stanowi zaplatlf, ktor& IZ chwil& V\>}'stawienia fakt~ry,jesli IBrak 
wynajmuJ&cy otrzymallub rna otrzyrnae z faktura nie zostal:a wystaWlona lub 

tytu/u naJmu zostala wystawiona z opoi:niemem, 

z momentem uplywu termmu 

wystaWlema faktury a w przypadku 

gdy nie okreslono takiego terminu

z chwil,! uplywu terminu platnosci 

Otrzymanie zaliczki nie powoduje 

powstanla ObOWl¥ku 

podatkowego. 

Wszy.stko. co stanoWl zaplat~, ktorij. . IZ chwil,! wystaWienia faktury, jesh IBrak 
wynaJmUJ(!CY otrzymaJ lub rna otrzymac z faktura me zostala wystaWlona lub 

tytulu najmu zostala wystaWlona z opoi:niemem, 

z rnomentem uplywu terminu 
wystawienia faktut)' a w przypadku 

gdy nie okreslono takiego termmu

z chWlI& uplywu terrnlOU piatnosci 

Otrzymanle zallczkl nie powoduje 

powstania obowi¥ku 
podatkowego 

Podstawa pl'awna do 
zastosowania podstawowej 

stawki 

art 41 ust I ustaV\>}' z dma II IBrak 

rnarca 2004 r 0 podatku od 

towarow I uslug 

art 41 us! I ustawy z dma II IBrak 

rnarca 2004 r 0 podatku od 

lowarow I uslug 

Art. 41 us! I ustawy z dnia II IBrak 

marca 2004 r. 0 podatku od 

towarow 1 uslug 

Brak Brak 

Brak Brak 

Stawki obniione 

Podstawa prawna do 
zastosowania stawek 

obniionych 

Brak 

Brak 

Brak 

Brak 

Brak 

Podstawa pl'awml 
do z8stosoW8nia 

zwolnienia z 
opodatkowania 

Brak 

Brak 

Brak 

Tel'min wystawienia faktu!"y 

Nle pOimeJ mi: Z ch\Vll~ uplywu termmu platnoscl, 

nie wczesmeJ Jednak mz 30.dma przed dat& 

uplywu lego lermmu IstmeJe mozltwosc 
wystawlema faktury wczesmeJ mi: 30 dma przed 

dat'l uplywu termmu pialnosci Z lego 
tytutu Warunek skorzystama z lego uprawniema
koniecznosc wskazama okresu rozliczemowego, 
ktorego dotyczy taka faktura 

Nle poi:nieJ niz z chwil,! uplywu terminu platnoscl, 

me wczesmeJ Jednak mi: 30 dma przed dat~ 

uplywu tego termmu IstmeJe rnozhwosc 
V\>}'stawienia faktury wczesmeJ niz 30 dma przed 

dat'! uplywu termmu platnOSC] z tego 

tytulu.Warunek skorzystania z tego uprawmema

komecznose wskazanJa okresu rozhczemowego, 

ktorego dotyczy taka faktura 

Nle pozmeJ niz z chwil<l uplywu termmu platnoscl, 

nie wczeSniej jednak mz 30.dma przed dat& 

uplywu tego termmu. Istnieje mozhwosc 

wystaWlenia faktury wczesnieJ niz 30 dnia przed 

da!& uplywu terminu piatnosci z tego 
tytulu Warunek skorzystanJa z tego uprawnienia -

komecznose wskazanla okresu rozliczemowego, 

ktorego dotyczy taka faktura 

Art 43 ust I pkt 36 Faktury wystawia si~ nie pozmej nii: z uplywem 

ustawy z dnia II termmu platnosci. F aktury me mog& byc 

marca 2004r 0 wystawlone wczescniej nii: 30. dnia przed 

podatku od towarow wykonanlern uslugl lub otrzymamem ca/osci lub 

I uslug cz~sci zaplaty przed wykonamem uSlugl Faktury 

mog,! bye wystaWlone wczesmeJ mi: 30 dma 

przed wykonanlem uslugi lub otrzymaniem calosci 

lub cz~sci zaplaty jei:eli faktura zaWlera mformacje 

Ijakiego okresu dotyczy. 

Art 43 ust I pkt 36 Fakturlf wystaWla Sl~ nie pOznieJ nii: z uplywern 

ustawy z dnia II termlOU platnosc!. Faktury me mog,! byc 
marca 2004 r. 0 wystawione wczescniej nii: 30. dnia przed 

podatku od towarow wykonaniem USIUgl lub otrzymaniem calosci lub 

i uslug cz~sci zaplaty przed wykonaniem usiugl. Faktury 

mog,! bye wystawlOne wczesniej mz 30. dfila 

przed wykonaniem uslugi lub otrzymanlem calosci 

lub CZ~SCI zaplaty jei:eli faktura zaWlera mformacJe 

Ijakiego okresu dotyczy 



Lp. 
Rodzaj czynnosc - dostawa towaru i 

swiadczenie uslug 
Sposob ustalania podstawy 

opodatkowania 
Moment powstania obowj~zku Stawka POdsl8ll0W8 

podatkowego 23% 

341Najem infrastruktury tele-mformatycznej Wszystko, co stanoWi zaplat~, kt6r~ . IZ chwtl" wystawtenia faktury, jesil 123% 
wynaJmuJilcy otrzymallub rna otrzymac z faktura nie zastala wystawlona lub 

351Dostawa przyt'lczy 

tytulu 08Jmu 

Wszystko, co stanoWl zaplatt;:, ktor'l 

dokonuJ<!CY dostawy otrzyrnal I ub rna 
otrzymac z tytutu dostawy 

zostala wystawiona Z op6zmeniem, 

z mamentem uptywu termiou 

wystawlema faktury a w przypadku 
gdy me okreslono takiego termmu

z chWlI~ uptywu termmu platnosci 

Otrzymame zaliczkl Ole powoduJe 

powstama oboVVl¥ku 

podatkowego 

Z chwil'!, dokonania dostawy 

Otrzymanie zaliczkl powoduje 

powstanie ObOWl<!,Zku 

podatkowego 

23% 

361Bezumowne korzystanle z meruchomosci 

(speimaJ<!ee defiDlCJt;: odplatnego sWladczema 
uslug) 

Wszystko, co stanoWl zaplatt;, ktor<! 

sWladez<!cy uslugtr otrzymaJ lub rna 

otrzymac z tego tytulu 

Z ehWlI'!, wystawlema faktury, nie 123% 

poimeJ jednak, mi': z uplywem 
termmu piatnosci okreslonego w 

plsrnle wzywaHcym do 
uregulowanJa naleznoscl z tego 

tytulu OtrZ)1l1anle zaliczki nie 

powoduJe powstanla oboWl'lZku 

podatkowego. 

371Dostawa blietow wstt;pU W szystko, co stanoWl zaplattr, ktor'!, 

dokonuHcy dostawy otrzyrnallub rna 
otrzyrnac z tytulu dostawy. 

Z chwil'!, dokonanla zaplaty za 123% 

381Dostawa uslug komumkaCJI mleJskleJ Wszystko, co stanowi zaplat~, ktor<J 
dokonuj<Jcy dostawy otrzymal tub rna 

otrzymac z tytulu dostawy 

dokonan'!, sprzedaz, me peiniej 

ednak nii': z ehwil<! wykonania 
uslugi. Otrzyrname zaliczkl 

powoduje powstanle ObOWl<!,Zku 

podatkowego 

Z chwit<J dokonania zaplaty za 

dokonan<J sprzedaz, nie poinieJ 

ednak nii': z ehwil<J wykonania 

uslugi. Otrzymanie zaliczki 

powoduje powstanie obowi<JZku 

podatkowego 

391 Dostawa medlow (energla elektryczna, energla Iwszys.tko, co nabywca zoboWl~any Jest INa zasadach wlaSciwych dla 
C!eplna, woda, sCleki, gaz) zaplaclc sprzedawcy sprzedazy okreslonego rodzaJu 

uslugi Przepisy dot zaJiczkl 

stosuje si~ do refakturowanla uslug, 

dla ktorych obOWl'lZek padatkowy 

powstaJe na zasadach ogolnych 
Natomlast w odnieslemu do usiug, 

dla ktorych ObOWl'lZek podatkowy 

powstaJe na zasadach szczegolnych 

(art.19a usl 5 pkl 4 ustawy VAT). 

Ole stosuje Sl~ przepisow dot 

zaticzki. 

23% 

23% 

Podstawa pra\\'na do 
zastosowania podstawowej 

stawki 

Art 41 ust I ustawy z dnia II IBrak 

marca 2004 r 0 podatku od 

towarow i uslug 

Art 41 ust I ustawy z dnla II IBrak 

marca 2004 r. 0 podatku od 

towarow i uslug. 

Art. 41 ust I ustawy z dma II IBrak 

marca 2004 r 0 podatku od 

towarow 1 uslug 

Art 41 ust 1 ustawy z dnla 11 18% 

marea 2004 r. 0 podatku od 

towarow i uslug 

Art 41 ust I ustawy z dnia II 18% 

marca 2004 r 0 podatku ad 

towarow I uslug 

Art 41 ust I ustawy z dma [I 18% 

marca 2004 r. 0 podatku od 

towarow I uslug 

Stawki obniione 
Podstawa prawna do 
zastosowania stawek 

obnizonych 

Brak 

Brak 

Podstawa I)rawna 

do zastosowania 
zwolnienia z 

opodatkowania 

Brak 

Brak 

Termin wyst8",ienia faktury 

Faktun; wystaWla SIt;: me poznieJ niz z uplywem 

termmu platnosel Faktury me mog'l bye 

wystawlone wczescmeJ mz 30. dma przed 

wykonamem uslugi lub otrzymamem calosci lub 

CZt;:SCI zaplaty przed wykonamem uslugi Faktury 

mog'l bye wystawione wczesniej niz 30. dma 

przed wykonaniem uslugi lub otrzymamem calosci 

lub czt;:sci zaplaty jezeiJ faktura zaWlera mformacje 

!jakiego okresu dotyczy. 

Nle wczesmeJ mi': 30. dnia przed dat'l powstania 

ObOWl'lZku podatkowego 1 nie poi:mej niz IS dnia 

mlesl'lca nast~puj<!cego po miesi'!,cu , w ktorym 
powstal oboWl<!,Zek podatkowy 

Brak Art 43 ust I pkt 36 INaJPoimeJ z chWll'!, uplywu terminu piatnosci 

ustawy z dnia I I okreslonego w plsrnle wzywajacyrn do 

marca 2004 r. 0 luregulowanla naleznoScI z tego tytuiu, me 

podatku od towarow wczesnieJ nii': 30 dma przed dat'!, uptywu tego 

i uslug 

Art. 41 ust. 2 ustawy z dnia IBrak 

II marea 2004 r. 0 podatku 

od towarow i uslug 

Art 41 ust 2 ustawy z dnia 1 Brak 

II marca 2004 r 0 podatku 

od towarow i uslug 

Art 41 ust 2 ustawy z dma I Brak 

II marca 2004 r 0 podatku 

od towarow i uslug 
Dostarczanle wody I 

odprowadzanle sClekow 

termmu 

Nie wczesniej nii': 30 dma przed dat'!, powstania 

obowiltZku podatkowego I nie poimeJ nii': 15. dma 

rniesi'lca nasttrpuHcego po mlesi'!,cll, w ktorym 
powstal oboWl<!,Zek podatkowy. 

Nie wczesnieJ nit 30 dnla przed dat<J powstanla 
ObOWl'lZku podatkowego i nie pozOlej mz [5. dma 

miesi<Jca nast~puj<Jeego po mleSI<JCU, w ktorym 
powstal obowi<!,Zek podatkowy. 

Na zasadach wlaSclwych dla sprzedazy 

okreslonego rodzaJu uslugi 



Lp. 
Rodzaj czynnosc - dostawa towaru i 

swiadczenie uslug 

401 Momtorowame 

4110chrona mlema I budynkow 

421PielygnacJa terenow zlelonych 

431SprzlJtanie wewnytrzne I zewnytrzne 

441Sprzedaz operatow szacunkowych 

451Uslugl reklamowe 

461Uslugl finansowe 

Sposob ustatania podstawy 
opodatkowania 

Moment powstaoia obowiqzku 
podatkowego 

Stawka podstawowa 

23% 

Wszystko, co stanoWl zaplat~. kt6r<t IZ chwil<t wystawiema faktury, Jes!l 123% 
uslugodawca otrzymallub rna otrzymac faktura me zostala wystawlOna lub 

zostala wystawiOna Z opoi:memem. 
z momentern uplywu termmu 
wystawlema faktury a w przypadku 

gdy me okreslono takiego lermmu

z ChWlICl uplywu termmu platnosci 

Otrzymanie zaliczkl nie powoduJe 

powstama obowil:j.Zku 

podatkowego 

Wszystko, co stanowi zaplaty, ktorlJ IZ chwillJ wystawiema faktury, jest. 123% 
uslugodawca otrzymallub rna otrzyrnac faktura me zostala wystawiona lub 

zostala wystawiona z opOzmeniern, 

z mornentern uplywu termmu 

wystaWiema faktury a w przypadku 

gdy me okreslono taklego termmu

z chwlllJ upiywu termmu piatnosci 

Otrzymanle zaliczki me powoduJe 

powstania obowu~zku 

podatkowego 

Wszystko, co stanoWi zaplaty, ktorlJ 

uslugodawca otrzyrnallub rna otrzymac 

Z chwlllJ otrzymama zaplaty za 123% 

wykonanlJ uslugy, Ole pozmeJ 

Ijednak nii: z chWlI(l wykonanla 
uslugl Otrzymanie zaliczkl 

powoduJe powstanie obowll~zku 

podatkowego 

Wszystko, co stanoWi zaplaty, ktorlJ 
uslugodawca otrzyrnallub rna otrzymac 

Z ChWlllJ otrzymania zaplaty za 123% 

wykonanlJ uslugy, me pozmej 

IJednak mi: z chWlllJ wykonanla 
uslugl Otrzymanie zaliczkl 

powoduJe powstanie ObOWllJ-Zku 

podatkowego 

Wszystko, co stanoWi zaplaty, ktorll IZ chwillJ otrzymama zaplaty za 123% 
uslugodawca otrzymallub rna otrzymac wykonan'l ustugy, me pozmej 

ednak niz z chwillJ wykonania 

uslugl Otrzymanie zallczkl 

powoduje powstame OboWl¥ku 

podatkowego 

Wszystko, co stanowi zaplaty, ktor'! IZ chWllll wykonania uslugi 
uslugodawca otrzymallub rna otrzymac Otrzymanie zaliczkl powoduje 

powstanie obowi¥ku 

podatkowego 

23% 

Wszystko, co stanowi zaplaty, ktorlJ IZ ch,:il'! otrzymanla calo~cl lub IBrak 
uslugodawca otrzyrnallub rna otrzyrnac CZ~SCI zaplaty z tytulu sWladczema 

uslug zwolmonych od podatku 

zgodnie z art. 43 ust I pkt 37-41 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r 0 

podatku od towarow i uslug 

Podstaft8 pl'awna do 
zastosowania podstawowej 

stawki 

Art 41 ust I ustawy z dnia II IBrak 

marca 2004 r 0 podatku od 

towarow I uslug 

Art 41 ust I ustawy z dma II IBrak 

marca 2004 r 0 podatku od 

towarow I uslug 

Art 41 ust I ustawy z dnla II 18% 

rnarca 2004 r 0 podatku od 

towarow i uslug 

Art 41 ust 1 uSlawy z dnla II 18% 

marca 2004 r 0 podatku od 

towarow i uslug 

Art. 41 ust I ustawy z dnia II IBrak 

marca 2004 r 0 podatku od 
towarow I uslug 

Art 41 ust 1 ustawy z dnia II IBrak 

marca 2004 r. 0 podatku od 

towarow i uslug 

Brak Brak 

Stawki obnizone 
Podstaw8 pl'awna do 
zastosowania stawek 

obnizonych 

Brak 

Brak 

Podstawa 1)I'awna 

do lastosowania 
zwolnienia z 

opodatkowania 

Brak 

Brak 

Termin wystawienia fsktm), 

Nie pozmej niz z chwli'l uptywu termmu platnoscl, 

Ole wczesnieJ jednak mi: 30 dma przed dat'J 
uptywu tego terminu IstmeJe mozliwosc 

wystawiema faktury wczesmeJ OIZ JO dma przed 

dat'l uplywu terminu piatnosci Z tego 

tytulu.Warunek skorzystaOia z tego uprawmema

koniecznosc wskazama okresu rozliczemowego, 

ktorego dotyczy taka faktura 

Nie pozmej mz z chwlhj. uplywu termmu platnosci, 

nie wczesniej jednak nii: 30.dma przed dat'l 

uplywu tego terminu IstnleJe moi:liwosc 

wystawienia faktury wczesmeJ mi: 30 dnia przed 

datlJ uplywu termmu platnosci z tego 

tytulu.Warunek skorzystama z tego uprawmema

komecznosc wskazania okresu rozliczemowego, 

ktorego dotyczy taka faktura 

Art. 41 usl. 2, zalacznik nr 3 IBrak Nie wczesniej niz 30. dnia przed datlJ powstania 

ObOWllJ-Zku podatkowego i Ole pOzOleJ nii: 15 dma 

mlesllJca nastypuHcego po mlesllJcu, w ktoryrn 

powstal ObOWllJ-Zek podatkowy 

poz. 176 ustawy z dnia II 

marca 2004 r 0 podalku od 

towarow I uslug - uslugi 
zWl(}Zane z 

zagospodarowaniem terenow 
zieleni 

Uslugi zamiatania smieci 1 

usuwama smegu art 41 ust 2, 

zalaczmk nr 3 poz 174 

ustawy z dnia II marca 2004 

r 0 podatku od towarow i 

uslug 

Brak 

Brak 

Brak 

IBrak 

IBrak 

Brak 

Nle wczesnieJ niz 30. dma przed datll powstanla 

obowi¥ku podatkowego I me pozmeJ niz 15 dma 

mlesi'lCa nastypujlJcego po mlesllIcu, w ktoryrn 

powstal oboWl¥ek podatkowy 

Nle wczesmej ntz 30. dnia przed datll powstanla 

obowi'lZku podatkowego i nie poznieJ mi: 15 dma 

mlesillca nastypuJ<lcego po rnleSI'!CU, w ktorym 

powstal obowi¥ek podatkowy 

Nie wczesniej nii: 30. dnla przed datll powstania 

obowil:j.Zku podatkowego i me pOznieJ niz 15. dnia 

mlesi,!ca nastypuJlIcego po rniesllJcu, w ktorym 

powstal oboWl(}Zek podatkowy 

Art 43 ust. 1 pkt 38 Nie rna obowi¥ku wystawlenia faktury 

ustawy z dma 11 dokumentuJlJcej transakcjy Przepisy podatkowe 
marca 2004 r 0 nie zakazujll wystaWiema dokumentu kSlygowego 

podatku od towarow identyfikujllcego wplaty dokonywane z tego tytulu 

i uslug Obowi¥ek wystaWienia faktury wystypuje gdy 0 

wystaWlenie faktury zwraca Sly nabywca takiej 

uslugl w terminie 3 miesiycy od zakonczenia 

mlesillca, w ktoryrn dokonal CZysclowej lub 

calkoWltej zaplaty za III ustugy 



'-p. Rodzaj czynnosc - dostawa lowal'u i 
swiadczenie usrog 

471 Uslugl budowlane, budowlano-montazowe. 
remontowe 

481Uslugi nadzoru (np. mspektora budow\anego) 

491Uslugl konserwacyjne (np. prace konserwaeyjne 

wodno- kanahzacYJne, uslugl konserwaeji 

instalacjl elektryczneJ, teletechnicznej, instalacji 

p.pot., konserwacja urzlldzen dZWlgowych). 

Sposob ustalania podstawy 
opodatkowania 

Moment powstania obowiIlZku I Stawka podstawowa 
podatkowego 23% 

Wszystko, co stanoWl zaplat~, ktorq 

dokonuJqcy dostawy towarow lub 

uslugodawca otrzymallub rna otrzymac 

Z chWiltl wystawiema faktury 123% 
Jezeh faktura me zostala 

wystawlona, obowul-zek podatkowy 
powstaje z chwlla uplywu termmu 

""Ystawienla faktury 
dokumentuJ'l,eej uslugl budowlane 
Jeteli przed dokonaniem dostawy 

towaru lub wykonaniem uslugi 

otrzymano ealosc lub ez~se zaplaty, 

w szezegolnosel przedplat~. 

zahezkt;!. zadatek, rat~, obowi¥ek 

podatkowy powstaJe z ehwlill JeJ 
otrzyrnanla w odmeslemu do 

otrzymaneJ kwoty. 

Wszystko, co stanoWi zaplat~, ktorll IZ chWll1l wykonama uslugl 
uslugodawca otrzymallub rna otrzymae. Otrzymame zahczkl powoduJe 

powstanle oboWl¥ku 
podatkowego. 

Wszystko, co stanoWi zaplatt;, ktorll 
uslugodawca otrzymat lub rna otrzymae 

Z ehw111l wykonama uslugl, dla 

uslug. Dla ktorych ustalane sll 

nast~puJllce po sobie terminy 

platnosci rozliczen, uznaje si~ za 

wykonanll z uptywem kazdego 

okresu, do kt6rego odnoszll SIt; te 
ptatnosci lub rozhczema, do 

momentu zakonczenta sWladczema 

tej uslugl 

23% 

23% 

Podstawa pl'awna do 
zastosowania podslawowej 

stawki 

Art. 41 ust. I ustawy z dnia II 18% 

marea 2004 r 0 podatku od 

towarow i uslug 

Art 41 ust. I ustawy z dma II IBrak 

marca 2004 r. 0 podatku od 

towarow i uslug 

Art 41 ust. 1 ustawy z dnla It 
marca 2004 r 0 podatku od 

towarow i uslug 

Brak 

Stawki obniione 
Podstawa prawna do 
zastosowania stawek 

obniionych 

Podstawa p.-awna 
do zastosowania 

zwolnienia z 
opodatkowania 

Art 41 usl 12usta\\~ zdn II IBrak 
marca 200" r 0 VAT-dosla\\a. 
budo\\ a. remonl\. 
modem .Ienllomodem .. pr/ebud 0 

biektc)\\ bud. lub leh C/"SCI lal 
do budO\\ obj"tego 
spol programem m\Cszk.(oblek~ 
bud. mlestl lub Ich ct:c,:SCI. I 

w~ Iqet:. lol.ali U0 t.. oral. 101. 
micst:!. \\ bud~ nl.aeh nlemlesA 
sklas~fik \\ PKOB \\ dl 12 i 
obiel.t~ sl.lasyfil. \\ PKOB \\ 
klasie ex 126" - \\~lqC/. bud 
lIIst~tuCjl ochron~ IdrO\\la 
s\\iadcLuslugl l.ak\\ater. L 

opiekq lekarskq i plel~glliarskq 
dla ludZi stars~'ch i 
ilIepclnospra\\. Do bud. obJ9tego 
spo!. programem mlCS/k nie l.al 
sic,:: I) bud.micstl... Jcdnorodt: . 
ktor)'eh PO\\. ui"yt pr t:el.rac/.a 
300 m2: 2) 10k nuest:!. .ktol)ch 
PO\\ ui:)lk pfl.el.rac/.a 150 m2 
W pr/:ypadku bud. miesA 0 
PO\\-. puckrac.f. limit~ obnli".oIUJ 
sla\\k'Y.stosuje siy t~lko do cL'Ysci 
podst. opodatk odpo\\ ud.lIalo\\ i 
PO\\ u~t h\alifik do 
budo\\ obJc,:tego spol program 
mles/k.\\ calk PO\\ ui:~t 

Brak 

Brak 

Brak 

Brak 

Termin wystawienia faktury 

Nle poimeJ mz 30. dnia od dnla wykonanta uslugl. 

Na zlldame nabywey uslugl podatmk Jest 

oboWl¥any wystawlc faklure:; dokurnentuJllcll 
sWladczenie uslug. oraz otrzymanJe calosci lub 

Czt;SCI zaplaty przed wykonanlem tych ezynnosel 

Nie poimej nit 15 dnia mlesillea naste:;pujlleego po 

miesilleu, w ktorym wykonano usluge:; Jezeh przed 

wykonaniem uslugl otrzymano ealosc lub eze:;sei 

zaplaty, fakturt; wystawia sit; me poinieJ nit 15 
dnia mlestllca nastt;puJ'!-cego po rniesl,!-cu, w 

ktorym otrzymano ealosc Iub cz~se zaplaty 

F aktury me mog,!- bye wystawione wezescnieJ nit 

30 dnia przed wykonaniem uslugi lub 

otrzymaniem calosci lub cz~sci zaplaty przed 

wykonanlem uslugl. Faktury mogll bye wystaWlonel 

wczesniej niz 30. dnia przed wykonaniem uslugl 

lub otrzymanlem calosel lub ezysci zaplaty Jeteh 

faktura zawiera informacje jakiego okresu dotyczy 

Nle wczesmeJ mt 30. dnia przed datil powstanla 

oboWl<JZku podatkowego i nie pointeJ nit 15. dnia 

rniesillca nastt;pujllcego po miesi'lcu, w ktorym 
powstal obowillZek podatko\'vy 



Lp. 
Rodzaj czynnosc - dostawa towHm i 

swiadczenie uslug 

50!Sprzedaz projektow budowlanych 

511Sprzedaz posilkow (dotyczy Jednostek oswiaty) 

521Sprzedaz posilkow przez pozostale jednostkl 

Sposob ustalania IJodstawy 
opodatkowania 

Wszystko, co stanoWi zaplat~, ktor& 

dokonuJ"cy dostawy towarow lub 

Moment powstania obowilJzku 
podatkowego 

Z chwi1'l wykonama uslugl 

Otrzymame zallczkl powoduJe 

ustugodawca otrzymallub rna otrzymac Ipowstanle obowlq,zku 

podatkowego 

W szystko, co stanowl zaplatt;, ktorq 

dokonuJqcy dostawy towarow lub 

uslugodawca otrzymallub rna otrzymac 

Z chwil,! wykonania uslugl, dla 
uslug, dla ktorych ustalane S<j. 

nast~puJqce po soble termmy 

piatnosci rozhczen, uznaJe Sl~ za 
'W)'konanq z uptywem kai:dego 

okresu, do ktorego odnoszq SIt; te 

piatnosci lub rozhczema, do 

momentu zakonczema sWladczema 

teJ uslugi Jeteh przed dokonamem 

dostav.y towaru lub v.ykonamem 

uslugi otrzymano calosc lub CZt;SC 
zaplaty, w szczegolnosci 

przedplat~, zaliczk~, zadatek, rat~, 

obowl¥ek podatko'W)' powstaJe z 

chwil'!Jej otrzymanla w odmeslemu 

do otrzymanej kwoty 

Stawka podstawowa 
23% 

23% 

23% - w przypadku 

sWladczenia uslug na 

rzecz: dzieci z mnych 
szkol, osob trzecich, 

pracowmkow 

admlmstracYJnych szkoty 
(np dyrektor, woina) 

Wszyst~o, co stanoWl zaplatt:r, ktor<j. /Z chWllll wy~onania uslugl, dla 123% 
dokonuJ!Jcy doslawy towarow lub uslug, dla ktorych ustalane S<j. 

usrugodawca otrzymal lub rna otrzymac nast~puj<j.ce po sobie terminy 

platnosci rozliczen, uznaje sit:r za 

v.ykonan<J z uptywem kai:dego 

okresu, do ktorego odnoszll Sl~ te 

platnosci lub rozliczenia, do 

momentu zakonczenia swiadczenia 

tej uslugl Jezeh przed dokonamem 

dostawy towaru lub wykonaniem 

uslugl otrzymano calosc lub cz~sc 

zaplaty, w szczegoinosci 

przedplat~, zahczktr, zadatek, rat~, 

obowut-zek podatkowy powstaje z 

chwllll jej otrzymania w odniesleniu 

do otrzymanej kwoty 

Podstawa prawna do 
zastosowania podstawowej 

stawki 

Art. 41 ust I ustawy z dnia II IBrak 

marca 2004 r 0 podatku od 

towarow I uslug 

Stawki obnizone 

Podstawa prawna do 
zastosowania stawek 

obniionych 

Brak 

Podstawa pt'8Wna 

do zastosowania 
zwolnienia z 

opodatkowania 

Brak 

Tel'min wystawienia faktUl)' 

Nle wczesmeJ niz 30 dnia przed dat~ powstama 

ObOWHloZku podatkowego 1 me p6znieJ n1Z 15 dma 

mleSl~ca nast\~puJ~cego po mlesi'Jcu, w ktorym 

powstat obowL<)Zek podatkowy 

Art 41 ust I ustav.y z dnia II 
marca 2004 r. 0 podatku od 

towarow I uslug - dotyczy 

sprzedazy. I) napoJow 

alkoholowych 0 zawartosci 

alkoholu powyzej 1,2%,2) 

napojowalkoholowych 

b~d<j.cych mleszanin<j. piwa I 

napojow bezrukoholowych, w 

ktorych zawartosc rukoholu 
przekracza 0,5%, 3) napojow, 

przy przygotowaniu ktorych jest 

wykorzystywany napar z kawy 

lub herbaty, niezruetnie od 

udzlalu procentowego tego 
naparu w przygotowywanym 

napoJu, 4) napojow 
bezalkoholowych gazowanych, 

5) wod mmeralnych, 6) mnych 

towarow w stanle 

nleprzetworzonym 

opodatkowanych przy 

zastosowanlu podstawowej 

stawkl wynosz<j.cej obecme 

23%. 

8% - w przypadku sWladczema uslug na rzecz' § 3 ust I pkt I, zalacznik Art 43 ust I pkt 26 Uslugi zwolmone - me rna ObOWlq,zku 'W)'stawlema 

dZleCi ze szkoi innych jednostek samorzqdu poz 7 rozporz<j.dzema MF z ustav.y z dnla II faktury dokumentujqceJ transakcjt; Przepisy 

terytonalnego (miast/gmin), os6b Irzeclch, 23 grudnia 2013 r. w spraWle marca 2004 r 0 podatkowe me zakazuj<j. wystawienia dokumentu 

pracownikow admin szkoty (np dyrektor, towarow I uslug dla ktorych podatku od lowarow kSI~gowego Identyfikuj<j.cego wplaty dokonywane 

woi:na) obmta Sl~ stawktr podatku od i uslug - w z tego tytulu Obowlq,zek wystawlenia faktury 

Art 41 ust I ustav.y z dma II 18% 

marca 2004 r 0 podatku od 

towarow i uslug - dotyczy 

sprzeda:i:y: I) napojow 

rukoholov.ych 0 zawartosci 

a1koholu powyzeJ 1,2%,2) 

napojow rukoholov.ych 

btrd<j.cych mieszanma piwa i 

napojow bezalkoholowych, w 

ktorych zawartosc alkoholu 
przekracza 0,5%,3) napojow, 

przy przygotowaniu ktorychJest 

wykorzystywany napar z kawy 
lub herbaty, mezaleznie od 

udzialu procentowego tego 

naparu w przygotowywanym 
napoju, 4) napojow 

bezalkoholowych gazowanych, 

5) wod mmeralnych, 6) innych 

towarow w stanie 

meprzetworzonym 

opodatkowanych przy 

zastosowanlu podstawoweJ 

stawki wynosz<j.cej obecnie 

23% 

towarow I uslug oraz przypadku wyst~puJe gdy 0 wystawienie faktury zwraca Sl~ 

warunkow stosowama staweklswiadczenla. uslug 
obmzonych na rzecz. dZlecl I 

nauczycieh 

nabywca takiej uslugi w termmle 3 miesl~cy od 

zakonczenia miesl<Jca, w ktoryrn dokonal 

cz~scioweJ lub calkoWltej zaplaty za t<l uslugt;. 

Uslugi podlegaj<j.ce opodatkowanlU- me wczesnieJ 

nit 30 dma przed dat<J powstama obowiq,zku 
podatkowego I me poimej niz 15. dnl3 mlesiqca 

nasl~puJ<j.cego po miesl<lcu, w ktorym powstal 

obowu,zek podatkowy 

§ 3 ust 1 .. Pkt I, zalaczmk Art. 43 ust I pkt 221Nie wczesmeJ.niz 30. dma przed dat'l powstania 
poz. 7 rozporz~dzema MF z ustav.y z dma II obowi<j.Zku podatkowego I me pezmeJ mz 15 dma 

23 grudma 20 I3 r w spraWle marca 2004 r 0 miesillca nast~puJ'!cego po mleSI'lCU, w ktorym 

towarow I uslug dla kt6rych podatku od towar6w powsta! oboWl<j.Zek podatkowy 

obnita si~ stawk~ podatku od I uslug 

towar6w i uslug oraz 

warunkow stosowanla stawek 

obnizonych 



Lp., Rodzaj czynnosc - dostawa towam i 
swiadczenie uslug 

5310plata za pobyt dZlecka w przedszkolu 

)410plata za zaJtrcla dodatkowe w przedszkolu 

5510plata za zakwaterowanie w mtemacie 

5610plata za pobyt dziecka na swiethcy 

Sposob ustalania podstawy 
opodatkowania 

Moment powstania obowi~ku 
podatkowego 

Stawka podstawowa 
23% 

Wszystko, co stanoWl zaplatt;!, kter'!. IZ chwil(! otrzyrnanla calosci lub \Brak 
uslugodawca otrzymai lub rna otrzymae CZ!iSCI zaplaty z tytuiu sWladczenia 

usiug zwolmonych od podatku 

Otrzymame zahczkl powoduJe 

powstanle obowl<JZku 

podatkowego 

Wszystko, co stanoWl zaplat~, ktor'!. IZ ch~l'!. otrzymania calosci lub . \ Brak 
uslugodawca otrzymallub ma otrzymac CZ~SCI zaplaty z tytulu sWladczema 

uslug zwolmonych od podatku 

Otrzymanie zaltczkl powoduje 

powstame obowi<JZku 

podatkowego 

W szystko, co stanoWl zaplatlf, kter'! 

uslugodawca otrzymallub rna otrzyrnae 

Sprzedaz zwolniona - z chwdq. IBrak 

otrzymania calosci lub cZ!isci 

zaplaty z tytulu sWladczenia uslug 

zwolmonych ad podatku 

Otrzymanie zaltczkl powoduJe 

powstanie obowi<JZku 

podatkowego Sprzedai: 

opodatkowana - z chWlI'!. 
wykonania uslugi, dla uslug, dla 

ktoryeh ustalane s,! nastlfpuHce po 
sobie termmy platnosci rozhczen, 

uznaje SIt;! za wykonan,! z uplywem 
kazdego okresu, do ktorego 

odnosz'!- sllf te platnosci lub 
rozhczema, do mornentu 

zakoilczema sWladczenia tej uslug! 

Wszystko, co stanowi zaplat!i, kter'l IZ ch~l,! otrzyrnanla catosci lub . IBrak 
uslugodawca otrzymallub rna otrzymae CZlfsCI zapiaty z tytuiu swiadczema 

uslug zwolnionych od podatku. 

Otrzyrname zahczki powoduJe 

powstanie oboWl'lZku 
podatkowego 

Podstawa pl'awna do 
zastosowania podstawowej 

stawki 

Brak 

Brak 

Brak 

Brak 

Stawki obniione 

Brak 

Brak 

8% 

Brak 

Podstawa pl'awna do 
zastosowania stawek 

obniionych 

Brak 

Brak 

Dot mnych osob, me 

blfd'!cych uczniarni lub 
wychowankaml szkol 

prowadz'!cych te plaeowkl -

art 41 ust 2, zalaczmk nr 3 

poz 163 ustawy z dnla II 

marea 2004 r. 0 podatku ad 

towarow i uslug 

Brak 

Podstawa pl"8wna 
do zastosowania 

zwolnienia z 
opodatkowania 

Termin wystawienia faktm), 

Art 43 ust I pkt 24 Nle rna oboWl¥ku wystawiema faktury 

ustawy z dma II dokumentuJ'!.cej transakcj!i Przepisy podatkowe 

marca 2004 rome zakazuj'!. wystawlema dokumentu kSI~gowego 

podatku od towarow IdentyfikuHcego wplaty dokonywane z lego tytulu 

i uslug Obowl¥ek wystawiema faktury wyst~pUje gdy 0 

wystawlenie faktury zwraca SIt;! nabywca taklej 
usiugl w termime 3 rmesit;!cy od zakonczenia 

mlesi,!ca, w ktorym dokonal cz~sclowej lub 

catkowltej zaplaty za t'! uslugtr 

Art 43 ust I pkt 24 Nle rna obowi¥ku wystawlenia faktury 

ustawy z dma II dokumentuJ,!cej transakCJtr Przepisy podatkowe 

marca 2004 rome zakazuJ'! v.ystawlenia dokurnentu kSH~gowego 

podatku od towarow Identyfikuj,!cego wplaty dokonywane z tego tytulu 

i uslug Obowl¥ek wystawiema faktury wyst~puje gdy 0 

wystawlenie faktury zwraca SIt;! nabywca takieJ 

uslugl W termlme 3 mleslt;!cy od zakonczema 

rniesl,!ca, w ktoryrn dokonal CZlfSciowej lub 

catkowitej zaplaty za tq. uslugtr. 

Art 43 ust I pkt 30 Sprzedai: zwolniona - me rna obowi¥ku 

ustawy z dnia II wystawlenia faktury dokumentuHCej transakcJ!i 

marca 2004 r. 0 Przepisy podatkowe me zakazuH wystaWlema 

podatku od towarew dokumentu kSllfgowego IdentyfikuJ,!cego wplaty 

I uslug - dot dokonywane z tego tytulu Obowi&.zek 

uczmow I wystaWlenia faktury wystt;!puje gdy 0 wystawieme 

wychowankow szk61 faktury zwraca sit;! nabywca takiej uslugi w 

prowadz'!cych te terminie 3 mlesllfcy od zakonczema miesi'lca, w 

mtematy ktorym dokonal cZt;!ScloweJ lub ealkowltej zaplaty 

za t'! usluglf Sprzedai: opodatkowana - nie pOzniej 

mz 15. dnla mlesl,!-ea nastt;!puJ¥ego po rnlesl<lcu, 

w ktoryrn wykonano uslugt;!. Jezell przed 

wykonaniern uslugl otrzymano calose lub CZtrSCI 

zaplaty, fakturlf wystaWia SI!i nie poimej mi: 15 

dn13 miesiq.ca nast!ipuJ'lcego po mlesl,!cu, w 

kt6ryrn otrzymano calose lub czt;!se zaplaty 

Faktury mog,!- bye wystaWlone wczesnieJ mz 30 

dnla przed wykonaniem uslugl lub otrzymaniem 

calosel lub CZ!iSCI zapiaty jezeh faktura zaWlera 

inforrnaCJe Jaklego okresu dotyczy 

Art. 43 ust I pkt 24 Nie rna obowi&.zku wystawiema faktury 

ustawy z dnia II dokumentuj'!.cej transakck Przepisy podatkowe 

marca 2004 r. 0 nie zakazuj<l wystaWlema dokumentu ksi!igowego 
padatku od towarow identyfikuj,!cego wplaty dokonywane z tego tytulu 

I uslug Obowi<JZek wystawienia faktury wystlfpuJe gdy 0 

wystaWlenie faktury zwraca Sllf nabywca takiej 

ustugi w termmie 3 rniesi!icy od zakonczema 

mlesl,!ca, w ktoryrn dokonal CZ!iscloweJ lub 

catkowitej zaplaty za t'!- uslug!i. 



Podstawa pl'awna do Podstawa p.-awna do 
Podstawa pl'awna 

Lp. 
Rodzaj rzynnosc - dostawa towaru i Sposob ustalania podstawy Moment powstania obowi~ku Stawka podstawowa 

zastosowania podstawowej Stawki obniione zastosowania stawek 
do zastosowania 

Tel'min wystawienia raktUl-Y 
swiadrzenie uslug opodatkowania podatkowego 23% 

stawki obniionych 
zwolnienia z 

opodatkowania 

57 Oplata za kursy maturalne Wszystko, co stanoWi zaplatt;!, ktor<J Z chwill.l otrzymania calosci lub Brak Brak Brak Brak Art. 43 ust. I pkt 26· Nle rna oboWl¥ku wystawiema faktury 

uslugodawca otrzymal lub rna otrzyrnac CZt;!SCI zaplaty z tytulu sWladczema 28 ustawy z dnia II dokumentuJ<JceJ transak.cjt;!. Pr.lepisy podatkowe 

ustug zwolmonych od podatku marca 2004 r 0 me zakazuH wystawlenia dokumentu kSlt;!gowego 

Otrzymanie zahczkl powoduJe podatku od towarow ldentyfikuHeego wplaty dokonywane z tego tytulu 

powstanle ObOW1¥ku I uslug Obowl¥ek wystawlema faktury wysttrpuJe gdy 0 

podatkowego wystawleme faktury zwraea siy nabywca takieJ 

USrugl w termmle 3 rnlesiycy od zakonczenia 

rnlesl<Jca, w ktoryrn dokonal czescioweJ lub 

calkov.ritej zaplaty za t~ uslugt( 

58 Oplata za platne praktykl Wszystko, co stanoWi zaplalt(, ktor<J Z chWlll.l otrzymania ealosci lub Brak Brak Brak Brak Art 43 ust 1 pkt 29 Nle rna ObOWl¥ku wystawlenia faktury 

uslugodawea otrzyrnallub rna otrzyrnac eztrsci zaplaty z tytulu sWladczema ustawy z dnia 11 dokurnentujl.lceJ transakcJy Przepisy podatkowe 

uslug zwolnionych od podatku. marca 2004 r. 0 me zakazuJ<J wystaWiema dokumentu ksiygowego 

Otrzyrnanie zaliezki, raty powoduJe podatku od towarow identyfikujl.lcego wplaty dokonywane z tego tytutu 

powstame obowi¥ku podatkowego I uslug. Obov.ri<JZek wystawlenia faktury wystypuje gdy 0 

w odniesiemu do otrzyrnaneJ wystawienie faktury zwraca SIt; nabywca taklej 

kwoty uslugi w terminie 3 mlesl~cy od zakonczenia 

mlesll.lca, w ktorym dokonal cz~scloweJ lub 

calkowlteJ zaplaty za tll ustug~. 

59 DopJata za leki i pleluchomaJtkl powyteJ Iimitu Wszystko, co stanoWi zaplatt;, ktor'l Z chwil'l otrzymanla CalOSCI lub Brak Brak Brak Brak Art. 43 ust. I pkt 22 Nie rna obowl<JZku wystaWiema faktury 

(dokonana przez rodzm~) - uslugl pomocy dokonuj'ley dostawy towarow lub czt(sci zaplaty z tytulu sWladczema ustawy z dma II dokumentujl.lcej transakcJ~ Przeplsy podatkowe 

spoleezneJ w rozurniemu przepisow 0 pomoey uslugodawca otrzymallub rna otrzymac uslug zwolmonyeh od podatku marca 2004 r. 0 nie zakazuj<J wystawlema dokumentu kSlt;gowego 

spolecznej oraz okreslone w przepisach 0 Otrzymanie zahezkl, raty powoduje podatku od towarow identyfikujl.leego wplaty dokonywane z tego tytulu 

przeeiwdzialanlU przemocy w rodzinie, a takze powstanie obowi¥ku podatkowego I uslug Obowi<JZek wystawienia faktury wystt;!puje gdy 0 

dostawt; towarow I sWladczenie uslug selsle z w odniesieniu do otrzymanej wystawienie faktury zwraca SIt; nabywca taklej 

tymi ustuganu zWl<JZane. kwoty ustugi w terminie 3 rnlesl~cy od zakonczenia 

mleSl<Jca, w ktoryrn dokonal CZt;sclowej lub 

ealkoWlteJ zaplaty za t<} uslugt; 

60 Odwrotne Obcl<JZellle Dostawa na rzecz podatmka Rozhcza nabywca. Wszystko, co stanowi Z ChWlI'l dokonania dostawy 23% Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia II Brak Brak Brak Nie p6imeJ lilt 15. dnia miesi'lea nastt;puJ<Jcego po 

V A T W przypadku dostawy towarow zaplat~, ktor'l dokonuJl.lcy dostawy otrzymal Otrzymanie zaliczkl powoduje marca 2004 r 0 podatku od miesilleu, w ktorym dokonano dostawy lub 

wymlemonych w zal'lczniku nr 11 do ustawy lub rna otrzymac z tytulu dostawy powstanle obowl<JZku towarow i uslug otrzymano zahczk~ Nie wezesnieJ niz 30 dnia 

ustawy z dllla 11 marca 2004 r 0 podatku od podatkowego przed dokonanlenl dosta\oVY Iub otrzymanlem 

towarow I uslug zaliezkl, przedplaty 

61 Odwrotne obci<li:enie Dostawa na rzecz Rozheza dostawca Wszystko, co stanoWi Z ehv.ril'l dokonanla dostawy 23% Art. 41 ust. I ustawy z dnla 11 Brak Brak Brak Nle poi:nieJ niz 15. dllla mlesl'lca nast~puJ<leego po 

podmiotow nie bt;d<}cych podatnlkami V AT W zaplat~, ktorll dokonuJ<lCY dostawy otrzymal Otrzymanle zaliczkl powoduJe marca 2004 r a podatku od mlesillcu, w ktorym dokonano dostawy lub 

przypadku dostawy towarow wymienionyeh w lub rna otrzymac z tytulu dostawy powstanie oboWl<JZku towarow i uslug otrzymano zaliezkt;. N Ie wczesOlej nit 30 dnia 

zalaczniku nr II do ustawy ustawy z dnia II podatkowego. przed dokonaniem dostawy lub otrzymaniem 

marca 2004 r 0 podatku od towarow i uslug zallezki, przedplaty. 



Lp. 
Rodzaj czynnosc - dostawa tOW81"U i 

swiadczenie IIstug 

621Sprzedaz uslug motoryzacYJnych (przeglfl,dy 

samochodow) 

63!Sprzedaz produktow ogrodmczych 

64! Sprzedaz usrug weterynaryJnych 

I 
6S!Sprzedaz uslug kraWlecklch 

66!Sprzedaz artykulow dziewlarsklch I 

konfekcyjnych 

67lSprzedai: biletow i kametow na basen 

68!Sprzedai: wyrobow metalowych (klodkl, szyny, 

bramy i kraty) 

Sposob uststania podstawy 
opodatkowania 

Wszystko. co stanoWl zaplat~, kt6r<t 
dokonujf!.cy dostawy towarow lub 

Moment powstaRia obowi;p:ku 
podatkowego 

Z chWlIf!. wykonama uSlugl 
Otrzymanle zallczkl powoduje 

uslugodawca otrzymallub rna otrzymac Ipowstame ObOWL<}Zku 

podatkowego 

Wszystko, co stanowi zaplat~, ktorCj. 

dokonuJqcy dostawy towarow lub 
uslugodawca otrzymallub rna otrzymac 

IWszystko, co stanowi zaptat~, ktorq 

dokonuHCY dostawy towarow lub 

ustugodawca otrzymal lub rna otrzymac 

Wszystko, co stanowi zaplatt;!, ktoq 

dokonuj<lcy dostawy towarow lub 
uslugodawca otrzymallub rna otrzymac 

Wszystko, co stanowi zaplat~, ktoril 

dokonuHcy dostawy towarow lub 

uslugodawca otrzymallub rna otrzyrnac. 

Wszystko, co stanoWi zaplat~, ktorfl 

dokonujqcy dostawy otrzymallub rna 

otrzyrnac z tytulu dostawy 

Wszystko, co stanoWl zaplat~, ktorq 

dokonuj<lcy dostawy otrzymallub rna 

otrzymac z tytulu dostawy 

Z ChWlICj. dokonanla dostawy 

Otrzymanie zaliczkl powoduJe 

powstanle ObOW1¥ku 

podatkowego 

Z ChWl1<t- wykonania ustugi 

Otrzymanie zaliczki powoduje 

powstanle OboWl(!Zku 

podatkowego. 

Z chWllct wykonanla uslugl 

Otrzymanie zaliczkl powoduJe 

powstame obowi(!Zku 

podatkowego. 

Z chwll~ dokonama dostawy 

Otrzymame zahczki powoduje 

powstanie ObOWl¥ku 
podatkowego 

Z ChWl1<t- wykonania uslugl 
Otrzyrnanie zaliczki powoduje 

powstanle OboW1¥ku 

podatkowego 

Z ChWlICj. dokonanla dostawy 

Otrzymanle zahczki powoduJe 

powstarlle OboWl¥ku 
podatkowego 

Stawka podstawowa 
23% 

23% 

23% 

Brak 

23% 

23% 

23% - dotyczy sprzedazy 

odi:ywek na basenie, 

korzystanla z sauny 

23% 

Podstawa p."awna do 
zastosowania podstawowej 

stawki 

Art 41 ust. I ustaW)' z dma II IBrak 
marea 2004 r 0 podatku od 

lowarow I uslug 

Art 41 ust I ustawy z dnia II 18% 

marca 2004 r 0 podatku od 

towarow I uslug 

Brak 8% 

Art 41 ust I ustawy z dma II Brak 

marca 2004 r. 0 podatku od 

towarow i uslug 

Art 41 ust I ustawy z dma 1 I Brak 

marca 2004 r 0 podatku od 

towarow I uslug 

Stawki obniione 

Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia II 8% - dotyczy tylko I wyl<lcznie do biletow 

rnarca 2004 r. 0 podatku od wst~pu I kametow 
towarow i ustug 

Art 41 ust I ustawy z dnia I I Brak 

marca 2004 r 0 podatku od 
towarow I uslug 

Podstawa prawns do 
zastosowania stawek 

obniionych 

Brak 

Podstawa p"SWIIa 

do zastosowania 
zwolnienia z 

opodatkowania 

Brak 

Art. 41 ust 2 ustawy z dnla IBrak 
11 marca 2004 r 0 podatku 

od towarow I uslug 

Art. 41 ust. 2 ustawy z dnia Brak 
II marca 2004 r 0 podatku 

od towarow I uslug 

Brak Brak 

Brak Brak 

Art 41 ust. 2 ustawy z dnla Brak 
II marca 2004 r 0 podatku 

od towarow i uslug. 

Brak Brak 

Tel'min wystawienia faktn .. y 

Nle wczesmej mz 30. dma przed dat~ powstama 

ObOWH!zku podatkowego I nie poimeJ mz IS dma 

nUeSlqCa nast~puJqcego po miesl'lcu, w ktorym 

powstat ObowH!-zek podatkowy 

Nle wczesniej niz 30 dma przed datfl powstanla 

obowi¥ku podatkowego I me painieJ mi: IS. dma 

mlesl,!ca nast~puJ<lcego po rnieSlqCU, w ktorym 

powstal obowl<j.Zek podatkowy 

Nle wczesniej mi: 30. dnia przed dat<t- powstania 

obowi(!Zku podatkowego i nie poimej niz IS dnla 

mleslilca nast~puJqcego po mlesuj.CU, w ktorym 

powstal oboWl¥ek podatkowy 

Nie wczesnieJ mi: 30 dma przed dat<l powstama 

ObOWl¥ku podatkowego i me poiniej nii: IS. dma 

miesi<lca nastt;!puHcego po mlesuJ.cu, w ktorym 

powstat oboWl(!Zek podatkowy 

Nle wczeSnieJ niz 30. dma przed dat!J. powstama 

oboWlq.zku podatkowego I nie poimej nii: IS. dnla 

mlesl'lca nast~pujflcego po mlesiCj.cu, w ktoryrn 

powstal obowi<j.Zek podatkowy 

Nle wczesmej nii: 30 dnla przed datCj. powstania 
oboWl(!Zku podatkowego i nie pozmej nii: IS dnia 

mleslCj.ca nast~puJ<tcego po mleSlqCU, w ktorym 

powstal obowi¥ek podatkowy. 

Nle wczesmeJ nii: 30 dnia przed datq powstania 

ObOW1<j.Zku podatkowego i nie poiniej niz IS dma 

miesiqca nast~puj'lcego po mlesiCj.cu, w ktorym 

powstal obowi¥ek podatkowy 



Lp. 
Rodzaj czynnosc • dostawa tow8m i 

swiadczenie ustug 

691Sprzedaz uslug pohgraficznych 

70lSprzedaz drev.na 

71lSprzedai: tusz dzlk6w 

72ISprzedaz uslug spawalniczych 

731UsJuga najrnu rniejsca handlowego na hall 

targowej 

741 Vsrugi pogrzebowe 

Sposob ustalaRia podstawy 
opodatkowania 

Moment powstania obowilJZku Stawka podstawowa 
podatkowego 23% 

Wszystko, co stanoWl zaplat~, ktOf<l IZ chwtl<J wykonama uslugi 
dokonuJ<lCY dostawy lowarow lub Otrzymame zallczki powoduJe 

ustugodawca otrzymallub rna otrzymac powstante ObOWI<lZku 

podatkowego 

23% - wydruk kartek 

sw"~tecznych, ulotek, 
drukow firmowych, 

W1zytowek, plakatow, 
zaproszen 

W szystko. co stanowi zaplatt;, ktor'l 

dokonuj,!-CY dostawy towarow lub 
uslugodawca otrzyrnallub rna otrzymac 

Wszystko, co stanowi zaplatc:r. ltor'l

dokonuJ<!-CY dostawy towarow I ub 

usrugodawca otrzymallub rna otrzymac. 

W szystko, co stanoWl zaptatt;, ktor'l 

dokonuj'l-CY dostawy towarow lub 

uslugodawca otrzyma! lub rna otrzyrnac 

Wszystko. co stanowi zaptatt;, ktor'!
swiadcz,!-cy uslugt; otrzyrnallub rna 

otrzymae z tytulu najmu. 

Wszystko, co stanowi zaplatc:r, kt6r,!

dokonuj<!-Cy dostawy towarow lub 

ustugodawca otrzyrnallub rna otrzyrnac. 

Z chwil,!- dokonanla dostav.y 

Otrzymanle zaliczki powoduje 

powstanle obowi'l-Zku 

podatkowego. 

Z chwil,!- dokonania dostawy 

Otrzyrnanie zahczki powoduJe 

powstanle obowi<lZku 

podatkowego 

Z ChWlI,!- wykonania uslugl 

Otrzyrnanie zaliczkl powoduJe 

powstanie OboWl<J.Zku 
podatkowego 

23% 

23% 

23% 

Z chwil,!- wystawienia faktury. jeSh 123% 

faktura me zostala wystawiona lub 
zostala wystawiona z opoimeniem, 

z momentern uplywu terminu 

wystaWlema faktury a w przypadku 

gdy me okreslono takiego terminu-

z ChWlI,!- uplywu terminu platnosci 

Otrzyrnanie zaliczkl nie powoduJe 

powstanla obowi¥ku 
podatkowego 

Z chwilCl wykonanla uslugl 

Otrzyrnanie zaliczki powoduje 

powstanie obowi<J.Zku 
podatkowego 

Brak 

Podstawa pl'awna do 
zastosowania podstawowej 

stawki 
Stawki obnizone 

Podstawa prawna do 
zastosowania stawek 

obnizonych 

Podstawa pl'awna 

do zastosowania 
zwolnienia z 

opodatkowania 

Art 41 ust I ustawy z dma II 15% - wydruk z wl~nych towarow na zlecenie Art 41 ust 2a ustawy z dma IBrak 
marca 2004 r. ° podatku od wydawcy map, ksu,zek oznaczonych II marca 2004 r 0 podatku 

towarow I uslug stosowanyml na podstaWle odn;bnych od towarow I ustug 

przepisow symboli ISBN Art. 41 ust 2 ustawy z dma 
8% - wydruk z wtasnych matenalow na II marca 2004 r 0 podatku 

zleceme wydawcy gazet, czasoplsm i 

penodykow oznaczonych symbolami ISS N 
pod warunkiem, i:e wydawmctwo przeznacza 

rnmej mi: 67%poWlerzchm na reklamy, 

ogloszenla handlowe I teksty reklamowe 

Art 41 ust I ustawy z dma II 18% sprzedai: drewna opalowego 
marca 2004 r 0 podatku od sklasyfikowanego w PKWIV w grupowaniu 

towarow I uslug 02 20 14.0 

Art 41 ust I ustawy z dma II IBrak 

marca 2004 r. 0 podatku od 

towarow i uslug. 

Art 41 ust. I ustawy z dnia II 1 Brak 

rnarca 2004 r. 0 podatku ad 
towarow i uslug 

Art. 41 ust. I ustawy z dma II IBrak 
marca 2004 r 0 podatku od 

towarow i uslug 

Brak 8% 

od towarow I ustug 

Art 41 ust 2 ustawy z dnia IBrak 

II marca 2004 r. 0 podatku 

od towarow I uslug 

Brak Brak 

Brak Brak 

Brak Brak 

Art. 41 ust 2 ustawy z dma IBrak 
II marca 2004 r. 0 podatku 

od towarow i usrug 

Termin wystawienia raktul"Y 

• 60-ego dma ad dma wydania towarow - w 

przypadku dostawy ksi<lZek drukawanych 

(PKWIU ex 58 II I) - z wyt'lczemem map i ulotek 

- oraz gazet, czasoplsrn I magazynow, 

drukawanych (PKWIU ex 58 13.1 I PKWIU ex 
58 14.1) - przy czym w przypadku gdy umowa 

bt;dzle przeWldywac rozliczeme ZWfotoW 
wydawmctw, fakturc:r bt;dzle SIt; wystawlac me 

poimeJ mi: 120-ego dma ad plerwszego dnla 

wydanla towarow. 
• 90-ego dnia od dma v.ykananla czynnoscl - w 

przypadku czynnoscl polegaJ'lcych na drukowanlu 

kSlllZek (PKWIV ex 58 II I) - z wyt'lczemem map 

I ulotek - oraz gazet, czasopisrn i magazynow 

(PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58141). z 

WYJ'ltkiem ustug, do ktorych stosuJe si~ art 28b, 

stanowi'lcych Import us!ug 

Nie wczesmeJ niz 30 dnia przed dat,!- powstama 

ObOWHlzku podatkowego I me p6imej mi: 15. dma 

miesl,!-ca nastc:rpuj<!-Cego po mlesi,!-cu, w ktorym 

powstat obowi<J.Zek podatkowy 

Nie wczesmej fiJi: 30 dnia przed dat,!- powstanLa 

ObOWl<JZku podatkowego i nie pi>imeJ mi: 15 dma 

mlesi'l-ca nastt;puj'lcego po miesi'lcu, w ktoryrn 

powstal obowi'l-Zek podatkowy. 

Nle wczeSniej mz 30 dnia przed dat'!- powstania 

obowi<J.Zku podatkowego I nie poiniej mi: 15. dnia 

miesl,!-ca nastc:rpuj'lcego po rniesi'lcu, w ktorym 

powslal obowi<lZek podatkowy 

Nle pOinieJ mi: z ChWlIl:"j. uplywu terrninu p!atnoscl, 

nie wczesmej Jednak nii: 30 dnia przed dat'l 

uptywu tego terrninu IstnleJe rnoi:liwosc 
wystaWlenia faktury wczesmej mz 30 dnla przed 

dat,!- uptywu terrnmu platnoscl z lego 

tytulu Warunek skorzystanla z tego uprawniema
komecznosc wskazania okresu rozliczeniowego, 

ktorego dotyczy taka faktura 

Nle wczesmej mz 30. dma przed dat,!- powstanla 

obowi¥ku podatkowego I nie poimej mi: 15. dnJa 

rnieslClca nast~puj,!-cego po rnlesi'l-cu, w ktorym 

powstal obowi'l-Zek podatkowy 



Zal,!cznik Nr 6 
do zarz,!dzenia Nr 1r1g NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 't tut~ 2018 r. 

Procedura obiegu dokumentow podatkowych 
w miejskich jednostkach organizacyjnych 

i komorkach organizacyjnych Urz~du Miasta Lodzi 
w celu przygotowania i zlozenia scentralizowanej deklaracji VAT Miasta Lodzi 
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Rozdziall 
Przepisy ogolne 

§ 1. W zakresie prowadzenia rozliczen z tytulu podatku VAT nalezy stosowae niniejsze 
przeplsy: 
1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86); 
2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 

768,935,1428, 1537,2169 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106); 
3) ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. 0 szczeg6lnych zasadach rozliczen podatku od towar6w 

i uslug oraz dokonywania zwrotu srodk6w publicznych przeznaczonych na realizacjy 
projekt6w finansowanych z udzialem srodk6w pochodz~cych z budzetu Unii Europejskiej 
lub od panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu przez 
jednostki samorz~du terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 i 1948); 

4) rozporz~dzenie Ministra Finans6w z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu 
przesylania za pomoq srodk6w komunikacji elektronicznej ksi~g podatkowych 
oraz wymagan technicznych dla informatycznych nosnik6w danych, na kt6rych te ksiygi 
mog~ bye zapisane i przekazywane (Oz. U. poz. 932 oraz 2017 r. poz. 632). 

§ 2. Ilekroe w Procedurze jest mowa 0: 
1) ustawie 0 VAT, nalezy przez to rozumiee ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku 

od towar6w i uslug; 
2) podatku V AT, nalezy przez to rozumiee podatek od towar6w i uslug zgodnie z przepisami 

ustawy 0 VAT; 
3) ordynacji podatkowej, nalezy przez to rozumiee ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa; 
4) specustawie, nalezy przez to rozumiee ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. 0 szczeg6lnych 

zasadach rozliczen podatku od towar6w i uslug oraz dokonywania zwrotu srodk6w 
publicznych przeznaczonych na realizacjy projekt6w finansowanych z udzialem srodk6w 
pochodz~cych z budzetu Unii Europejskiej lub od panstw czlonkowskich Europejskiego 
Porozumienia 0 Wolnym Handlu przezjednostki samorz~du terytorialnego; 

5) centralizacji, nalezy przez to rozumiee wsp6lne rozliczanie podatku od towar6w i uslug 
przez Miasto L6di obejmuj~ce miejskie jednostki organizacyjne; 

6) MieScie Lodzi, nalezy przez to rozumiee L6di - Miasto na prawach powiatu; 
7) miejskiej jednostce organizacyjnej, nalezy przez to rozumiee jednostky organizacyjn~, 

(zaklad budzetowy) dzialaj~c~ w sektorze finans6w publicznych, utworzon~ przez Miasto 
L6di w celu realizacji jego zadail i niebyd~c~ sp6lka prawa handlowego; 

8) kom6rce organizacyjnej, nalezy przez to rozumiee wydzial, r6wnorzydn~ kom6rky 
organizacyjn~ 0 innej nazwie lub samodzieln~ kom6rky organizacyjn~ Urzydu Miasta 
Lodzi; 

9) kierowniku miejskiej jednostki organizacyjnej, nalezy przez to rozumiee kierownika 
jednostki organizacyjnej, (zakladu budzetowego) dzialaj~cej w sektorze finans6w 
publicznych, utworzonej przez Miasto L6di w celu realizacji jego zadail i niebyd~cej 
sp6lk~ prawa handlowego; 

10) kierowniku kom6rki organizacyjnej, nalezy przez to rozumiee dyrektora wydzialu lub 
r6wnorzydnej kom6rki organizacyjnej 0 innej nazwie lub kierownika samodzielnej 
kom6rki organizacyjnej Urzydu Miasta Lodzi; 

ll)jednostce oswiatowej, nalezy przez to rozumiee miejsk~ jednostky organizacyjn~, 

obslugiwan~ w zakresie centralizacji rozliczen podatku V AT przez Centrum Uslug 
Wsp6lnych Oswiaty w Lodzi; 
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12)jednostce pomocy spolecznej, nalezy przez to rozumiec miejsk,! jednostky organizacyjn,! 
pomocy spolecznej, plac6wky opiekunczo - wychowawcz,! oraz centrum administracyjne 
do obslugi plac6wki opiekunczo - wychowawczej, obslugiwan,! w zakresie centralizacji 
rozliczen podatku VAT przez Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi lub Wydzial 
Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi; 

13) Wydziale Ksiygowosci, nalezy przez to rozumlec Wydzial Ksiygowosci 
w Departamencie Finans6w Publicznych Urzydu Miasta Lodzi; 

14) pracowniku merytorycznym Wydzialu Ksiygowosci, nalezy przez to rozumiec 
wyznaczonych pracownik6w Wydzialu Ksiygowosci; 

15) CUWO, nalezy przez to rozumiec Centrum Uslug Wsp61nych Oswiaty w Lodzi; 
16) kierowniku CUWO, nalezy przez to rozumiec Dyrektora Centrum Uslug Wsp61nych 

Oswiaty w Lodzi; 
17) kierowniku MOPS, nalezy przez to rozumiec Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy 

Spolecznej w Lodzi; 
18) MOPS, nalezy przez to rozumiec Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi; 
19) Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych, nalezy przez to rozumiec Wydzial Zdrowia 

i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi; 
20) kierowniku Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych, nalezy przez to rozumiec Dyrektora 

Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta 
Lodzi; 

21) rejestrze cz,!stkowym, nalezy przez to rozumiec ewidencjy zawieraj,!C'! dane niezbydne 
do okreslenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokosc podatku naleznego, 
kwoty podatku naliczonego obnizaj,!ce kwoty podatku naleznego oraz kwoty podatku 
podlegaj,!c,! wplacie do urzydu skarbowego lub zwrotowi z tego urzydu oraz inne dane 
sluz,!ce do prawidlowego sporz,!dzania deklaracji podatkowej sporz,!dzanej przez miejskie 
jednostki organizacyjne i kom6rki organizacyjne; 

22) zbiorczym rejestrze cz,!stkowym, nalezy przez to rozumiec ewidencjy sprzedaZy 
i zakupu dla potrzeb podatku VAT, sluz,!c,! do prawidlowego sporz,!dzania deklaracji 
podatkowej przez MOPS, CUWO i Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych, agreguj,!cym 
dane z rejestr6w cz'!stkowych przeslanych przez jednostki oswiatowe i jednostki pomocy 
spolecznej oraz rejestr6w cz'!stkowych MOPS, rejestr6w cz'!stkowych CUWO; 

23) rejestrze zbiorczym, nalezy przez to rozumiec ewidencjy sprzedaZy i zakupu dla potrzeb 
podatku V A T sluz,!c,! do prawidlowego sporz,!dzania deklaracji VAT -7 przez Wydzial 
Ksiygowosci, agreguj,!cym dane z cz'!stkowych rejestr6w oraz zbiorczych rejestr6w 
cz'!stkowych; 

24) deklaracji cz'!stkowej V A T -7, nalezy przez to rozumiec deklaracjy VAT -7 sporz'!dzan'! 
przez miejskie jednostki organizacyjne i kom6rki organizacyjne; 

25) zbiorczej deklaracji cz'!stkowej VAT -7, nalezy przez to rozumiec deklaracjy V A T-7 
sporz'!dzan'! przez CUWO, MOPS i Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych w oparciu 
o dane z deklaracj i cz'!stkowych V A T -7 przeslanych przez j ednostki oswiatowe 
i j ednostki pomocy spolecznej oraz deklaracj i cz'!stkowej VAT -7 CUW 0, deklaracj i 
cz'!stkowej V AT -7 MOPS; 

26)deklaracji zbiorczej VAT-7, nalezy przez to rozumiec deklaracjy VAT-7 sporz'!dzan'! 
przez Wydzial Ksiygowosci w oparciu 0 dane z deklaracji cz'!stkowych VAT-7 miejskich 
jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych; 

27) zal,!cznikach do deklaracji, nalezy przez to rozumiec dokumenty przewidziane przepisami 
prawa, w tym w szczeg6lnosci: VAT-UE, VAT-23, VAT-27; 

28) dowodzie wewnytrznym, nalezy przez to rozumiec dokument ksiygowy (wewnytrzny), 
wystawiany przez miejskie jednostki organizacyjne i kom6rki organizacyjne 
do zaksiygowania transakcji (import uslug, odwrotne obci¥enie, roczne korekty podatku 
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VAT, ulga na zle dlugi, ulga na zakup kasy fiskalnej) oraz sprzedaZy na rzecz os6b 
fizycznych nieudokumentowanej fakturCj. bCj.dz paragonem fiskalnym; 

29) programie SmartY AT, nalezy przez to rozumiee program informatyczny, stworzony 
w celu przygotowywania rejestr6w cZCj.stkowych, zbiorczych rejestr6w cZCj.stkowych, 
zbiorczych rejestr6w oraz deklaracji cZCj.stkowych VAT -7, zbiorczych deklaracji 
cZCj.stkowych V A T -7 i zbiorczej deklaracj i VAT -7 oraz JPK; 

30) instrukcji, nalezy przez to rozumiee "Instrukcjy rozliczania podatku od towar6w i uslug 
w miejskich jednostkach organizacyjnych i kom6rkach organizacyjnych Urzydu Miasta 
Lodzi", stanowiCj.cCj. zalCj.cznik Nr 5 do zarzCj.dzenia; 

31) procedurze, nalezy przez to rozumiee "Procedury obiegu dokument6w podatkowych 
w miejskich jednostkach organizacyjnych i kom6rkach organizacyjnych Urzydu Miasta 
Lodzi w celu przygotowania i zlozenia scentralizowanej deklaracji VAT Miasta Lodzi", 
stanowiCj.cCj. zalCj.cznik Nr 6 do zarzCj.dzenia; 

32) JPK, nalezy przez to rozumiee Jednolity Plik Kontrolny okreslony zgodnie z art. 193a 
Ordynacji podatkowej, na kt6ry skladajCj. siy nastypujCj.ce struktury logiczne (moduly): 
JPK_WB - wyciCj.g bankowy, JPK_ MAG - dane z magazynu, JPK_VAT 
- ewidencj a zakupu i sprzedazy V AT, JPK _F A - faktury VAT, JPK _ KR - ksiygi 
rachunkowe; 

33) JPK_ VAT, nalezy przez to rozumiee struktury 10gicznCj. JPK - ewidencja zakupu 
i sprzedazy VAT; 

34) rozporzCj.dzeniach MF, nalezy przez to rozumiee: 
a) rozporzCj.dzenie Ministra Finans6w z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu 
okreslania zakresu wykorzystywania nabywanych towar6w i uslug do cel6w dzialalnosci 
gospodarczej w przypadku niekt6rych podatnik6w (Dz. U. poz. 2193), 
b) rozporzCj.dzenie Ministra Finans6w z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu 
przesylania za pomocCj. srodk6w komunikacji elektronicznej ksiCj.g podatkowych oraz 
wymagaiJ. technicznych dla informatycznych nosnik6w danych, na kt6rych te ksiygi mogCj. 
bye zapisane i przekazywane, wraz z komunikatami ogloszonymi przez Ministerstwo 
Finans6w (poz. 932 oraz Dz. U. 2017 r. poz. 632), 
c) rozporzCj.dzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru 
wniosku 0 wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia oplaty 
za wniosek (poz. 343); 

35) komunikacie MF, nalezy przez to rozumiee zawartCj. na stronie intemetowej Ministerstwa 
Finans6w prezentacjy struktur logicznych postaci elektronicznej ksiCj.g podatkowych 
oraz dowod6w ksiygowych, 0 kt6rych mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej; 

36) oswiadczeniu 0 kwalifikowalnosci podatku od towar6w i uslug, nalezy przez to rozumiee 
oswiadczenie stanowiCj.ce zalCj.cznik do wniosku lub umowy 0 dofinansowanie projektu 
z wykorzystaniem zewnytrznych zr6del finansowania; 

37) wyroku Trybunalu Sprawiedliwosci, nalezy przez to rozumiee wyrok Trybunalu 
Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z dnia 29 wrzesnia 2015 r., w sprawie C-276114 
Gmina Wroclaw przeciwko Ministrowi Finans6w. 

§ 3. Procedura okresla: 
1) spos6b obiegu dokument6w podatkowych dla ce16w V AT, dotyczCj.cych realizowanych 

przez miejskie jednostki organizacyjne i kom6rki organizacyjne transakcji zakupu 
oraz sprzedaZy towar6w i uslug; 

2) spos6b i terminy obiegu rejestr6w cZCj.stkowych, zbiorczych rejestr6w cZCj.stkowych 
oraz deklaracji cZCj.stkowych V AT -7, zbiorczych deklaracji cZCj.stkowych VAT-7 
oraz korekt tych deklaracji sporzCj.dzanych przez miejskie jednostki organizacyjne 
i kom6rki organizacyjne; 
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3) zasady odpowiedzialnosci za blydy i uchybienia tenninom powstale przy obiegu 
dokument6w oraz za nieprzestrzeganie zasad okreslonych w Procedurze; 

4) podzial obowiqzk6w, funkcji i odpowiedzialnosci przy obiegu i weryfikacji danych 
i dokument6w; 

5) zasady konsolidowania danych czqstkowych do sporzqdzania deklaracji zbiorczej V A T-7 
Miasta Lodzi; 

6) zasady odpowiedzialnosci wynikajqcej z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz odpowiedzialnosci 
kamo - skarbowej wynikajqcej z ustawy z dnia 10 wrzesnia 1999 r. - Kodeks kamy 
skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226) oraz odpowiedzialnosc kierownik6w miejskich 
jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych za nieprzestrzeganie zasad 
zawartych w Procedurze; 

7) przygotowywanie i przesylanie JPK zgodnie z wymogami Ordynacji podatkowej 
oraz rozporzqdzenia MF. 

§ 4. 1. Procedura rna zastosowanie do wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych 
i kom6rek organizacyjnych, jak r6wniez wobec wszystkich nowoutworzonych lub 
przeksztalcanych miejskichjednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych. 

2. Aktualizacjy Procedury zwiqzanq ze zmianami w przepisach 0 V A T lub zmianami 
w praktyce stosowania i wykladni przepis6w 0 V A T powierza siy Dyrektorowi Wydzialu 
Ksiygowosci na wniosek kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek 
organizacyjnych. 

Rozdzial2 
Obieg dokumentow w zakresie rozliczen podatku VAT 

§ 5. Przedmiotem obiegu w ramach Procedury Sq rejestry cZqstkowe, zbiorcze rejestry 
czqstkowe i rejestry zbiorcze, deklaracje cZqstkowe VAT -7, zbiorcze deklaracje cZqstkowe 
VAT-7, deklaracje zbiorcze VAT-7, JPK_VAT, 0 kt6rym mowa wart. 82 ust. Ib Ordynacji 
podatkowej, przygotowywane zgodnie z Instrukcjq. 

§ 6. Jezeli uplyw tenninu wskazanego w Procedurze przypada na dzien ustawowo 
wolny od pracy, dla cel6w Procedury tenninem na dokonanie czynnosci jest pierwszy dzien 
roboczy poprzedzajqcy wskazany tennin. 

§ 7. Faktury i faktury korygujqce sprzedazy oraz zakupu dotyczqce dzialalnosci danej 
miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej Sq wystawiane 
i otrzymywane przez ty miejskqjednostky organizacyjnq lub kom6rky organizacyjnq. 

§ 8. Kazda miejska jednostka organizacyjna i kom6rka organizacyjna oznacza faktury 
sprzedazy swoim indywidualnym symbolem, zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do zarzqdzenia. 

§ 9. Wszelkie dokumenty dotyczqce rozliczen podatku VAT, miejskie jednostki 
organizacyjne i kom6rki organizacyjne zobowiqzane Sq przesylac do Wydzialu Ksiygowosci 
za posrednictwem programu SmartY AT. W przypadku braku danego typu dokumentu 
w bibliotece programu SmartY AT, miejskie jednostki organizacyjne i kom6rki organizacyjne 
przesylajq przedmiotowe dokumenty na adres e-mail: centralizacja.vat@uml.lodz.pl 
oraz w fonnie papierowej na adres korespondencyjny Wydzialu Ksiygowosci, 
ul. Zachodnia 47, 91-065 L6dz. 
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§ 10. Miejskie jednostki organizacyjne i kom6rki organizacyjne, opr6cz dokument6w 
wskazanych w § 5, zobowiqzane sq do comiesiycznego generowania oraz na wezwanie 
Wydzialu Ksiygowosci: 
1) lPK_ WB i lPK_KR; 
2) lPK _FA w przypadku wystawienia faktur; 
3) lPK_MAG w przypadku zaistnienia obrotu magazynowego. 

§ 11. lPK, 0 kt6rych mowa w § 10. nalezy przekazywae za posrednictwem programu 
SmartY AT w terminie od dnia 26 do 30 dnia kazdego miesiqca za miesiqc poprzedni. 

§ 12. Systemy ksiygowe uzywane przez miejskie jednostki organizacyjne i kom6rki 
organizacyjne muszq posiadae niezbydne elementy, kt6re umozliwiq generowanie danych 
lPK, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa oraz komunikatami MF. 

Rozdzial3 
Zasady ogolne zwi~zane z wystawianiem faktur oraz prowadzeniem rejestrow VAT 

§ 13. Miasto L6dz, zostalo zarejestrowane jako czynny podatnik VAT, kt6remu 
Naczelnik Urzydu Skarbowego L6dz-Sr6dmiescie nadal NIP 7250028902 oraz status 
podatnika VAT-UE, poslugujqcego siy NIP PL 7250028902, w przypadku dokonywania 
wewnqtrzwsp6lnotowego nabycia lub dostawy towar6w, importu uslug oraz eksportu uslug. 

§ 14. Wlasciwym dla Miasta Lodzi urzydem skarbowym do rozliczania podatku VAT 
jest Urzqd Skarbowy L6dz-Sr6dmiescie w Lodzi, przy ul. Dowborczyk6w 9111,90-019 L6dz. 

§ 15. Miasto L6dz sklada we wlasciwym urzydzie skarbowym jednq deklaracjy 
zbiorcz~ V AT -7 dla podatku V AT. 

§ 16. Deklaracjy zbiorcz~ V A T -7 Miasta Lodzi sporzqdza Wydzial Ksiygowosci. 

§ 17. Deklaracja zbiorcza V A T -7 Miasta Lodzi sporzqdzana jest w oparciu 0 zbiorcze 
deklaracje cz~stkowe V A T -7 zatwierdzone odpowiednio przez kierownika CUWO, 
kierownika MOPS i kierownika Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych oraz deklaracje 
cz~stkowe V AT -7 zatwierdzone przez kierownik6w pozostalych miej skich jednostek 
organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych lub inne upowaZnione osoby w programie 
SmartVAT. 

§ 18. Zaplaty podatku dokonuje Wydzial Ksiygowosci przelewem, na wlasciwy 
rachunek bankowy urzydu skarbowego. 

§ 19. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych 
przekazuj~ kontrahentom informacjy dotycz~c~ wskazania danych, na jakie maj~ bye 
wystawiane faktury, zgodnie z zal~cznikiem Nr 1 do Procedury. 

§ 20. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i komorek organizacyjnych 
dokonuj~cy transakcji zakupu towarow i uslug, od ktorych przysluguje prawo do peIne go 
lub czysciowego odliczenia podatku naliczonego oraz dokonuj~cy transakcji objytych 
odwrotnym obci~zeniem s~ zobowi~zani do biez~cej weryfikacji statusu kontrahentow jako 
czynnych podatnikow V AT. Weryfikacji nalezy dokonae na stronach Ministerstwa Finans6w 
lub Komisji Europejskiej, wykorzystuj~c bezplatne serwisy intemetowe: 

• https:llppuslugi.mf.gov.pl 
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• http://ec.europa.eultaxation_customs/vies/ - system dziyki kt6remu mozna 
sprawdzie aktywnose numeru VAT, jezeli mamy do czynienia z kontrahentem 
zagramcznym. 

§ 21. Wystawiane przez miejskie jednostki organizacyjne i kom6rki orgamzacYJne 
faktury powinny bye numerowane chronologicznie, odrybnie dla kazdego roku 
kalendarzowego w odniesieniu do kaZdej miejskiej jednostki organizacyjnej i kom6rki 
organizacyjnej. Kolejny numer faktury powinien obowi¥kowo zawierae symbol miejskiej 
jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej, kt6ra wystawila faktury, zgodnie 
ze wzorem okreslonym w zal,!czniku Nr 1 do zarz,!dzenia, przykladowo: 

numer Jakturylmiesiqclrokl symbol miejskiej jednostki organizacyjnej lub komorki organizacyjnej I 

§ 22. Odrybna numeracja, z zachowaniem wszystkich zasad wymienionych powyzej, 
winna bye prowadzona dla faktur koryguj,!cych oraz dowod6w wewnytrznych, przykladowo: 

numer dowodu wewntrtrznegolmiesiqclrokl symbol miejskiej jednostki organizacyjnej lub komorki 
organizacyjnejl D W 

§ 23. Dane z faktur nalezy wprowadzae do rejestru cz'!stkowego sprzedaZy lub zakupu 
VAT prowadzonego w formie elektronicznej - przy uzyciu wlasnego oprogramowania 
lub programu SmartVAT. 

§ 24. Rejestry cz'!stkowe V AT nalezy prowadzie w formie elektronicznej, przy uzyciu 
programu finansowo-ksiygowego lub programu SmartY AT. Miejska jednostka organizacyjna 
jest zobowi,!zana do konsekwentnego sporz,!dzania rejestr6w w wybranym przez ni,! 
oprogramowaniu przez pelny okres rozliczeniowy (tj. za okres miesi,!ca). 

§ 25. Zbiorcze rejestry cz'!stkowe VAT naleZy prowadzie w formie elektronicznej, 
przy uzyciu programu SmartVAT. 

§ 26. Z dniem 1 stycznia 2017 r. miejskie jednostki organizacyjne 
organizacyjne wystawiaj,!c faktury dokumentuj,!ce sprzedaZ wskazuj,! dane: 

Sprzedawca: 
Miasto L6dz 
ul. Piotrkowska 104 
90-926 L6dz 
NIP: 7250028902 

Wystawca faktury: 
Nazwa miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej 

kom6rki 

Adres miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej, kt6rajest wystawc'! 
faktury 
Nr rachunku bankowego miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej, kt6ra 
jest wystawc,! faktury 

§ 27. Prawidlowo wystawione i zatwierdzone faktury stanowi,! podstawy do ujycia ich 
w rejestrach cz'!stkowych sprzedazy V AT oraz w ksiygach rachunkowych. 

§ 28. Miejskie jednostki organizacyjne i kom6rki organizacyjne otrzymuj,!ce faktury, 
dokumentuj,!ce zakup wskazuj,! dane: 



Nabywca: 
Miasto L6dz 
ul. Piotrkowska 104 
90-926 L6dz 
NIP: 7250028902 

Odbiorca faktury: 
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Nazwa miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej 
Adres miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej, kt6ra jest odbiorc't 
faktury 

§ 29. Wszystkie faktury zakupu winny bye zatwierdzone zgodnie z zasadami 
obowi'tzuj'tcymi w danej miejskiej jednostce organizacyjnej lub kom6rce organizacyjnej. 

§ 30. Podatek naliczony wynikaj'tcy z prawidlowo wystawionych faktur, w przypadku 
istnienia zwi'tzku dokonanych zakup6w ze sprzedaz't opodatkowan't, winien bye ujyty 
w rejestrach cZ'tstkowych zakupu VAT. 

§ 31. Wszystkie miejskie jednostki organizacyjne i kom6rki organizacyjne Urzydu 
Miasta Lodzi zobowi'tzane s't do prowadzenia stosownych ewidencji dla potrzeb rozliczania 
podatku V AT. 

§ 32. Ewidencje dla potrzeb podatku V AT powinny bye tak prowadzone, aby 
umozliwialy prawidlowe sporz'tdzanie deklaracj i cZ'tstkowej V A T -7, zbiorczej deklaracj i 
cZ'tstkowej V A T -7 oraz deklaracj i zbiorczej VAT -7 i JPK. 

§ 33. W przypadku miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych 
deklaracja cZ'tstkowa V AT -7, zbiorcza deklaracja cZ'tstkowa V AT -7 i deklaracja zbiorcza 
VAT -7 powinny bye zatwierdzone i podpisane w programie SmartY AT przez kierownika 
miejskiej jednostki organizacyjnej, kom6rki organizacyjnej lub inn't upowaznion't osoby. 

§ 34. Kierownik danej miejskiej jednostki organizacyjnej i kom6rki organizacyjnej 
zobowi'tzany jest do wyznaczenia os6b odpowiedzialnych za wprowadzanie odpowiednich 
danych do rejestr6w cZ'tstkowych i zbiorczych rejestr6w cZ'tstkowych i zbiorczych rejestr6w 
oraz prawidlowe sporz'tdzanie deklaracji cZ'tstkowych VAT-7, zbiorczej deklaracji 
cZ'tstkowej VAT-7 i zbiorczej deklaracji VAT-7 w programie SmartVAT. 

§ 35. Osoby wprowadzaj'tce dane do rejestr6w cZ'tstkowych, zbiorczych rejestr6w 
cZ'tstkowych oraz sporz'tdzaj'tce deklaracjy cZ'tstkow't VAT-7, zbiorcz't deklaracjy cZ'tstkow't 
VA T -7 w programie SmartY A T s't odpowiedzialne za ich prawidlowose i zgodnose 
z dokumentami zr6dlowymi. 

§ 36. Miejskie jednostki organizacyjne i kom6rki organizacyjne niedokonuj'tce w danym 
miesi'tcu transakcji sprzedazy oraz zakup6w, zobowi¥ane s't do sporz'tdzania zerowych 
rejestr6w cZ'tstkowych i zerowych deklaracji cZ'tstkowych V A T -7. 

§ 37. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych 
zobowi'tzani s't do zlozenia informacji do Wydzialu Ksiygowosci, dotycz'tcych zmian 
organizacyjnych, skutkuj'tcych koniecznosci't zlozenia do organu podatkowego, zgloszenia 
aktualizacyjnego (NIP-2). Informacjy nalezy zlozye do Wydzialu Ksiygowosci w ci'tgu 3 dni 
od daty zaistnienia zmian. 
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§ 38. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych 
zobowiqzani Sq do wyznaczenia, co najmniej dw6ch os6b do kontaktu z Wydzialem 
Ksiygowosci wraz z podaniem wlasciwego numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail, 
kt6re to osoby odpowiadac bydq w miejskiej jednostce organizacyjnej za rozliczenia 
w zakresie podatku VAT. Zobowiqzuje siy kierownik6w miejskichjednostek organizacyjnych 
i kom6rek organizacyjnych do aktualizacji powyzszych danych w ciqgu 3 dni od daty 
zaistnienia zmian kadrowych lub teleadresowych. 

§ 39. Zobowiqzuje siy kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek 
organizacyjnych do scislego przestrzegania postanowien Procedury jako jednego z element6w 
polityki rachunkowosci stosowanej przez miejskie jednostki organizacyjne oraz kom6rki 
organizacyjne. 

§ 40. Pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych 
odpowiedzialni Sq za realizacjy zadan okreslonych niniejszq Procedurq. Nieprzestrzeganie 
postanowien Procedury stanowi naruszenie obowiqzk6w sluzbowych. 

§ 41. W przypadku prowadzenia czynnosci przez organy podatkowe lub skarbowe 
(czynnosci sprawdzajqce, kontrola podatkowa, postypowanie podatkowe, kontrola skarbowa) 
wobec Miasta Lodzi, pracownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek 
organizacyjnych wyznaczeni przez ich kierownik6w, zobowiqzani Sq do skladania 
stosowanych wyjasnien i niezbydnych dokument6w w sprawach dotyczqcych miejskich 
jednostek organizacyjnych lub kom6rek organizacyjnych, kt6re reprezentujq. 

Rozdzial4 
Zasady wyliczania pre-wspolczynnika i wspolczynnika struktury sprzedaZy 

§ 42. Kierownicy wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych zobowiqzani 
Sq do obliczania wartosci pre-wsp6lczynnika zgodnie z art. 86 ust. 2a ustawy 0 VAT 
oraz wartosci wsp6lczynnika zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy 0 V AT. 

§ 43. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych obslugiwanych przez CUWO, 
MOPS lub kom6rky organizacyjnq zobowiqzani Sq do przekazania w terminie do 15 stycznia 
kazdego roku wartosci stosowanego w danym roku pre-wsp6lczynnika i wsp6lczynnika, 
odpowiednio do CUWO, MOPS lub Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w formie 
elektronicznej na adres e-mail wskazany przez CUWO, MOPS i Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznych oraz w wersji papierowej. W tytule wiadomosci elektronicznej nalezy podac: 
[SYMBOL JEDNOSTKII ROKI WSPOLCZYNNIKI PRE-WSPOLCZYNNIK]. 

§ 44. Pozostale miejskie jednostki organizacyjne zobowiqzane Sq do przekazania 
w terminie do 20 stycznia kazdego roku wartosci stosowanego w danym roku 
pre-wsp6lczynnika i wsp6lczynnika do Wydzialu Ksiygowosci, w formie elektronicznej 
na adres e-mail: centralizacja.vat@uml.lodz.pl oraz w wersji papierowej na adres Wydzialu 
Ksiygowosci. W tytule wiadomosci elektronicznej nalezy podac: [SYMBOL JEDNOSTKII 
ROKI WSPOLCZYNNIKI PRE-WSPOLCZYNNIK]. 

§ 45. Kierownik CUWO, kierownik MOPS oraz kierownik Wydzialu Zdrowia 
i Spraw Spolecznych przekazuje wykaz otrzymanych wartosci pre-wsp6lczynnik6w 
i wsp6lczynnik6w od podleglych im jednostek do Wydzialu Ksiygowosci na adres e-mail: 
centralizacja.vat@uml.lodz.pl oraz w wersji papierowej na adres Wydzialu Ksiygowosci 
w terminie do dnia 20 stycznia kolejnego roku. 
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§ 46. Pracownik merytoryczny Wydzialu Ksiygowosci wprowadza do programu 
SmartY AT wartosci stosowanych przez miejskie jednostki organizacyjne i kom6rki 
organizacyjne pre-wsp6lczynnik6w i wsp6lczynnik6w VAT. 

§ 47. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych zobowiqzani sq, na koniec 
kazdego roku, do obliczenia ostatecznej wartosci pre-wsp6lczynnika oraz wsp6lczynnika 
na podstawie faktycznie zrealizowanego obrotu sprzedazy w danym roku oraz dokonania 
korekty kwoty podatku odliczonego dla zakonczonego roku podatkowego, zgodnie z art. 91 
ustawy 0 podatku od towar6w i uslug. Korekty nalezy dokonac w deklaracji podatkowej, 
skladanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku nastypujqcego po roku podatkowym. 

Rozdzial5 
Obieg dokumentow zwhlzanych ze skladaniem deldaracji cz~stkowych VAT-7 

przez miejskie jednostki organizacyjne i komorki organizacyjne 

§ 48. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych, 
z wylqczeniem kierownik6w jednostek oswiatowych obslugiwanych w zakresie rozliczen 
podatku V AT przez CUWO oraz z wylqczeniem kierownik6w jednostek pomocy spolecznej 
obslugiwanych w zakresie rozliczen podatku V A T przez MOPS lub Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznych zobowiqzani sq do dostarczania deklaracji czqstkowych V AT -7 wraz 
z zalqcznikami do deklaracji oraz z odpowiadajqcymi im rejestrami czqstkowymi 
za posrednictwem programu SmartY A T do Wydzialu Ksiygowosci w nieprzekraczalnym 
terminie do 18. dnia kaZdego miesiqca za miesiqc poprzedni. 

§ 49. Kierownicy jednostek oswiatowych obslugiwanych w zakresie rozliczen podatku 
VAT przez CUWO oraz kierownicy jednostek pomocy spolecznej obslugiwanych w zakresie 
rozliczen podatku V A T przez MOPS lub Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych zobowiqzani 
sq do dostarczenia deklaracji czqstkowych V A T -7 wraz z zalqcznikami do deklaracji oraz 
z odpowiadajqcymi im rejestrami czqstkowymi za posrednictwem programu SmartY AT 
do CUWO lub odpowiednio do MOPS lub Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w nieprzekraczalnym terminie do 10. dnia kazdego miesiqca za miesiqc poprzedni. 

§ 50. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych, kt6re 
w danym okresie rozliczeniowym dokonywaly transakcji wewnqtrzwsp61notowych 
zobowiqzani sq do dostarczania wraz z deklaracjq czqstkowq VAT -7 r6wniez informacji 
podsumowujqcej (VAT-UE) za posrednictwem programu SmartVAT. Miejskie jednostki 
organizacyjne, kt6re nie dokonywaly w danym okresie rozliczeniowym transakcji 
wewnqtrzwsp61notowych nie przesylajq informacji podsumowujqcej (V AT -UE). 

§ 51. Kierownik CUWO zobowiqzany jest do dostarczenia zbiorczej deklaracji czqstkowej 
V A T -7 wraz z zalqcznikami do deklaracji oraz z odpowiadajqcym jej zbiorczym rejestrem 
czqstkowym za swojq jednostky oraz podlegle mu jednostki oswiatowe za posrednictwem 
programu SmartY AT do Wydzialu Ksiygowosci w nieprzekraczalnym terminie do 20. dnia 
kazdego miesiqca za miesiqc poprzedni. 

§ 52. Kierownik MOPS oraz Kierownik Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 
zobowiqzani sq do dostarczenia zbiorczej deklaracj i czqstkowej VAT -7 wraz z zalqcznikami 
do deklaracji oraz z odpowiadajqcym jej zbiorczym rejestrem czqstkowym za swojq jednostky 
oraz podlegle mu jednostki pomocy spolecznej za posrednictwem programu SmartY AT 
do Wydzialu Ksiygowosci w nieprzekraczalnym terminie do 18. dnia kaZdego miesiqca 
za miesiqc poprzedni. 
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§ 53. Kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej i kierownik kom6rki organizacyjnej 
generuje i zatwierdza rejestr cz'!-stkowy, zbiorczy rejestr cz'!-stkowy, deklaracjy cz'!-stkow'!
VAT -7 i zbiorcz,!- deklaracj,!- cz'!-stkow'!- uprzednio autoryzuj,!-c sw6j dostyp poprzez 
logowanie na platformie e-PUAP. Deklaracja cz'!-stkowa VAT-7 i zbiorcza deklaracja 
cz'!-stkowa jest podpisywana przez kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych 
lub kom6rek organizacyjnych lub osoby upowaZnione za posrednictwem platformy e-PUAP. 

§ 54. W sytuacji, gdy dostyp do programu informatycznego SmartY AT jest utrudniony 
kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych, z wyl,!-czeniem 
kierownik6w jednostek oswiatowych obslugiwanych w zakresie rozliczen podatku V AT 
przez CUWO oraz z wyl,!-czeniem kierownik6w jednostek pomocy spolecznej obslugiwanych 
w zakresie rozliczen podatku V A T przez MOPS lub Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych 
przesylaj,!- deklaracjy cz'!-stkow'!- V AT -7 wraz z zal,!-cznikami do deklaracji oraz z rejestrem 
cz'!-stkowym w formie elektronicznej na adres e-mail: centralizacja.vat@uml.lodz.pl. 
W tytule wiadomosci elektronicznej nalezy podac: SYMBOL JEDNOSTKII VAT-7/ 
ZA MIESlf\C .. .lZA ROK .... 

§ 55. W sytuacji, gdy dostyp do programu informatycznego SmartY AT jest utrudniony, 
kierownicy jednostek oswiatowych podleglych CUWO przesylaj,!- deklaracjy cz'!-stkow'!
VAT -7 wraz z zal,!-cznikami do deklaracji oraz z rejestrem cz'!-stkowym w formie 
elektronicznej na adres e-mail wskazany przez CUWo. W tytule wiadomosci elektronicznej 
nalezy podac: SYMBOL JEDNOSTKII VAT-7/ZA MIESlf\C .. .lZA ROK .... 

§ 56. W sytuacji, gdy dostyp do programu informatycznego SmartVAT jest utrudniony, 
kierownicy jednostek pomocy spolecznej podleglych MOPS lub Wydzialowi Zdrowia 
i Spraw Spolecznych przesylaj,!- deklaracjy cz'!-stkow'!- V AT -7 wraz z zal,!-cznikami 
do deklaracji oraz z rejestrem cz'!-stkowym w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany 
przez MOPS i Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych. W tytule wiadomosci elektronicznej 
nalezy podac: SYMBOL JEDNOSTKII VAT-7/ZA MIESlf\C .. .lZA ROK .... 

§ 57. W sytuacji, gdy dostyp do programu informatycznego SmartVAT jest utrudniony, 
kierownik CUWO/ kierownik MOPS/ kierownik Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych, 
przesyla zbiorcz,!- deklaracjy cz'!-stkow'!- VAT -7 wraz z zal,!-cznikami do deklaracji oraz 
ze zbiorczym rejestrem cz'!-stkowym w formie elektronicznej na adres e-mail: 
centralizacja.vat@uml.lodz.pl. W tytule wiadomosci elektronicznej nalezy podac: SYMBOL 
JEDNOSTKII VAT-7/ZA MIESlf\C .. .lZA ROK .... 

§ 58. W przypadku niedostypnosci pol,!-czenia intemetowego, kierownicy miejskich 
jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych, z wyl,!-czeniem kierownik6w 
jednostek oswiatowych obslugiwanych w zakresie rozliczenia podatku V AT przez CUWO 
oraz kierownik6w jednostek pomocy spolecznej obslugiwanych w zakresie rozliczenia 
podatku VAT przez MOPS lub Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych, skladaj,!- deklaracjy 
cz'!-stkow'!- V AT -7 wraz z zal,!-cznikami do deklaracji oraz z rejestrem cz'!-stkowym w formie 
papierowej do Wydzialu Ksiygowosci w terminie wskazanym w § 48. 

§ 59. W przypadku niedostypnosci pol,!-czenia intemetowego, kierownicy jednostek 
oswiatowych obslugiwanych przez CUWO w zakresie rozliczania podatku V AT skladaj,!
deklaracjy cz'!-stkow'!- V A T -7 wraz z zal,!-cznikami do deklaracji oraz z rejestrem cz'!-stkowym 
w formie papierowej do CUWO w terminie wskazanym w § 49. 

§ 60. W przypadku niedostypnosci pol,!-czenia intemetowego, kierownicy jednostek 
pomocy spolecznej obslugiwanych przez MOPS lub Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych 



12 

w zakresie rozliczania podatku VAT skladajq deklaracjy cZqstkowq V AT -7 wraz 
z zalqcznikami do deklaracji oraz z rejestrem czqstkowym w formie papierowej do MOPS 
i Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w terminie wskazanym w § 49. 

§ 61. W przypadku niedostypnosci polqczenia intemetowego, kierownik CUWO, 
kierownik MOPS i kierownik Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych sklada zbiorczq 
deklaracjy czqstkowq VAT-7 wraz z zalqcznikami do deklaracji oraz z zbiorczym rejestrem 
czqstkowym w formie papierowej do Wydzialu Ksiygowosci w terminie wskazanym 
odpowiednio w § 51 i § 52. 

§ 62. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych Sq 
zobowiqzani do przekazania na sw6j odrybny rachunek pomocniczy kwoty nadwyzki podatku 
naleznego nad naliczonym wynikajqcej ze skladanej deklaracji czqstkowej V AT-7 
do ostatniego roboczego dnia kazdego miesiqca. Miejskie jednostki organizacyjne, kt6re nie 
posiadajq odrybnego rachunku pomocniczego Sq zobowiqzane do jego utworzenia 
w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od dnia wejscia w zycie Procedury. 

§ 63. Wraz ze zlozeniem deklaracji cZqstkowej VAT-7, kierownik miejskiej jednostki 
organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej, z wylqczeniem jednostek oswiatowych oraz 
jednostek pomocy spolecznej, wplaca r6wnowartosc kwoty nadwyzki podatku naleznego nad 
naliczonym wynikajqcej ze skladanej deklaracji cZqstkowej VAT-7 z rachunku pomocniczego 
miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej na rachunek bankowy Miasta 
Lodzi 0 numerze: 40 1560 0013 2026 0000 0026 0024. W tytule przelewu nalezy podac: 
SYMBOL JEDNOSTKII VAT-7/ZA MIESL,\C .. .lZA ROK .... 

§ 64. Wraz ze zlozeniem deklaracji czqstkowej V AT-7 kierownik jednostki oswiatowej 
wplaca r6wnowartosc kwoty nadwyzki podatku naleznego nad naliczonym wynikajqcej 
ze skladanej deklaracji czqstkowej V A T -7 z rachunku pomocniczego jednostki oswiatowej 
na wskazany przez CUWO rachunek bankowy. W tytule przelewu nalezy podac: SYMBOL 
JEDNOSTKII VAT-7/ZA MIESI1\C .. .lZA ROK .... 

§ 65. Wraz ze zlozeniem deklaracji cZqstkowej VAT-7 kierownik jednostki pomocy 
spolecznej wplaca r6wnowartosc kwoty nadwyzki podatku naleznego nad naliczonym 
wynikajqcej ze skladanej deklaracji czqstkowej V AT -7 z rachunku pomocniczego jednostki 
pomocy spolecznej na wskazany przez MOPS lub odpowiednio Wydzial Zdrowia i Spraw 
Spolecznych rachunek bankowy. W tytule przelewu nalezy podac: SYMBOL JEDNOSTKII 
VAT-7/ZA MIESI1\C .. .lZA ROK .... 

§ 66. Za nieprzekazanie deklaracji czqstkowej V AT-7 wraz z zalqcznikami do deklaracji 
oraz z rejestrem czqstkowym, bqdz nieprzekazanie kwoty nadwyzki podatku naleznego 
nad naliczonym wynikajqcej z deklaracji VAT -7 do Wydzialu Ksiygowosci (lub w przypadku 
jednostek oswiatowych - do CUWO, a w przypadku jednostek pomocy spolecznej 
- do MOPS lub do Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych) w wyznaczonym terminie, 
odpowiada kierownik miejskiej jednostki organizacyjnejlkom6rki organizacyjnej, kt6ra nie 
dopelnila tego obowiqzku. 

§ 67. Po otrzymaniu deklaracji czqstkowych VAT-7 wraz z zalqcznikami do deklaracji 
od podleglych jednostek oswiatowych, kierownik CUWO weryfikuje, czy otrzymal wszystkie 
deklaracje czqstkowe V AT -7 wraz z rejestrami czqstkowymi. Jezeli kt6rakolwiek jednostka 
oswiatowa nie dostarczyla wszystkich niezbydnych dokument6w, kierownik CUWO wzywa 
kierownika jednostki oswiatowej w formie wiadomosci poprzez wysylanie monitu w systemie 
SmartY AT, e-maila, telefonu lub pisemnie do uzupelnienia brakujqcych danych oraz zlozenia 
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wyjasnien dotycz,!cych powstalej zwloki w tenninie 1 dnia roboczego od otrzymania 
wezwama. 

§ 68. Po otrzymaniu deklaracji cz'!stkowych V AT-7 wraz z zal,!cznikami do deklaracji 
od podleglych jednostek pomocy spolecznej, kierownik MOPS i kierownik Wydzialu 
Zdrowia i Spraw Spolecznych weryfikuje, czy otrzymal wszystkie deklaracje cz'!stkowe 
VAT-7 wraz z rejestrami cz,!stkowymi. Jezeli ktorakolwiek jednostka pomocy spolecznej nie 
dostarczyla wszystkich niezbydnych dokumentow, kierownik MOPS lub kierownik Wydzialu 
Zdrowia i Spraw Spolecznych wzywa kierownika jednostki pomocy spolecznej w fonnie 
wiadomosci poprzez wysylanie monitu w systemie SmartY AT, e-maila, telefonu lub pisemnie 
do uzupelnienia brakuj,!cych danych oraz zlozenia wyjasnien dotycz,!cych powstalej zwloki 
w tenninie 1 dnia roboczego od otrzymania wezwania. 

§ 69. Po dokonaniu sprawdzenia kompletnosci danych, kierownik CUWO weryfikuje 
zgodnosc danych ujytych w deklaracji cz'!stkowej V A T -7 z danymi ujytymi w rejestrze 
cz'!stkowym do niej zal,!czonym. Dodatkowo, jezeli z nadeslanej deklaracji cz'!stkowej 
VAT -7 wynika nadwyzka podatku naleznego nad naliczonym, weryfikuje rowniez, 
czy na rachunek bankowy CUWO wplynyla rownowartosc kwoty nadwyzki podatku 
naleznego nad naliczonym wynikaj,!cej z deklaracji cz'!stkowej VAT-7. Jezeli dane wykazane 
w deklaracji cz'!stkowej V A T -7 oraz w rejestrze cz'!stkowym nie S,! ze sob,! w pelni zgodne 
lub jezeli na rachunek bankowy CUWO nie wplynyla kwota V AT naleznego wynikaj,!ca 
z deklaracji cz'!stkowej VAT-7, kierownik CUWO wzywa kierownika jednostki oswiatowej 
odpowiednio do usuniycia niezgodnosci danych w deklaracji cz'!stkowej V AT -7 lub 
do wplaty kwoty nadwyzki podatku naleznego nad naliczonym wynikaj,!cego z deklaracji 
cz,!stkowej V A T -7 w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania wezwania. 

§ 70. Po dokonaniu weryfikacji zgodnosci danych i otrzymanych kwot podatku 
kierownik CUWO sumuje dane pochodz,!ce ze wszystkich rejestrow cz'!stkowych w jeden 
zbiorczy rejestr cz'!stkowy oraz sumuje dane pochodz,!ce ze wszystkich deklaracji 
cz'!stkowych V A T -7 w jedn,! zbiorcz,! deklaracjy cz'!stkow'! V AT -7. Za prawidlowosc 
zsumowania danych pochodz,!cych z rejestrow cz,!stkowych, deklaracji cz'!stkowych VAT-7 
jednostek oswiatowych oraz zsumowania kwot podatku odpowiada kierownik CUWO. 

§ 71. Po dokonaniu sprawdzenia kompletnosci danych, kierownik MOPS lub kierownik 
Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych weryfikuje zgodnosc danych ujytych w deklaracji 
cz'!stkowej VAT-7 z danymi ujytymi w rejestrze cz'!stkowym do niej zal'!czonym. 
Dodatkowo, jezeli z nadeslanej deklaracji cz'!stkowej VAT -7 wynika nadwyzka podatku 
naleznego nad naliczonym, weryfikuje rowniez, czy na rachunek bankowy MOPS lub 
odpowiednio na rachunek bankowy Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych wplynyla 
rownowartosc kwoty nadwyzki podatku naleznego nad naliczonym wynikaj,!cej z deklaracji 
cz'!stkowej V AT -7. Jezeli dane wykazane w deklaracji cz'!stkowej V AT -7 oraz w rejestrze 
cz'!stkowym nie S,! ze sob,! w pelni zgodne lub jezeli na rachunek bankowy MOPS lub 
odpowiednio na rachunek bankowy Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych nie wplynyla 
kwota VAT naleznego wynikaj,!ca z deklaracji cz'!stkowej VAT-7, kierownik MOPS lub 
odpowiednio kierownik Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych wzywa kierownika jednostki 
pomocy spolecznej do usuniycia niezgodnosci danych w deklaracji cz'!stkowej VAT -7 lub 
do wplaty kwoty nadwyzki podatku naleznego nad naliczonym wynikaj,!cego z deklaracji 
cz'!stkowej V A T -7 w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania wezwania. 

§ 72. Po dokonaniu weryfikacji zgodnosci danych i otrzymanych kwot podatku 
kierownik MOPS lub odpowiednio kierownik Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 
sumuje dane pochodz,!ce ze wszystkich rejestrow cz'!stkowych w jeden zbiorczy rejestr 
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czq.stkowy oraz sumuje dane pochodzq.ce ze wszystkich deklaracji czq.stkowych VAT-7 
w jednq. zbiorczq. deklaracjy czq.stkowq. VAT -7. Za prawidlowosc zsumowania danych 
pochodzq.cych z rej estr6w czq.stkowych i deklaracj i czq.stkowych V A T -7 j ednostek pomocy 
spolecznej oraz zsumowania kwot podatku odpowiada kierownik MOPS i odpowiednio 
kierownik Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych. 

§ 73. Po otrzymaniu zbiorczych rejestr6w czq.stkowych, rejestr6w czq.stkowych, 
zbiorczych deklaracji czq.stkowych VAT-7 i deklaracji czq.stkowych VAT-7 pracownik 
merytoryczny Wydzialu Ksiygowosci weryfikuje, czy otrzymal wszystkie dokumenty. 
Jezeli kt6rakolwiek miejska jednostka organizacyjna lub kom6rka organizacyjna nie 
dostarczyla wszystkich niezbttdnych dokument6w, to pracownik merytoryczny Wydzialu 
Ksiygowosci wzywa kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki 
organizacyjnej w formie wiadomosci poprzez wyslanie monitu w systemie SmartVAT, 
e-mail, telefonu lub pisemnie do uzupelnienia brakujq.cych danych oraz zlozenia wyjasnien 
dotyczq.cych powstalej zwloki w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania wezwania. 

§ 74. Po dokonaniu sprawdzenia kompletnosci danych, jezeli z nadeslanej deklaracji 
czq.stkowej V A T -7 lub zbiorczej deklaracji czq.stkowej V AT -7 wynika nadwyzka podatku 
naleznego nad naliczonym, pracownik merytoryczny Wydzialu Ksiygowosci weryfikuje, 
czy na rachunek bankowy Miasta Lodzi wplynyla r6wnowartosc kwoty nadwyzki podatku 
naleznego nad naliczonym wynikajq.ca z deklaracji czq.stkowej VAT -7 lub zbiorczej 
deklaracji czq.stkowej V AT-7. Jezeli na rachunek bankowy Miasta Lodzi nie wplyntt1a kwota 
nadwyzki podatku naleznego nad naliczonym wynikajq.ca z deklaracji czq.stkowych V AT-7 
i zbiorczych deklaracji czq.stkowych V AT -7 przeslanych przez miejskie jednostki 
organizacyjne lub kom6rki organizacyjne, pracownik merytoryczny Wydzialu Ksiygowosci 
wzywa kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej do wplaty 
kwoty nadwyzki podatku naleznego nad naliczonym wynikajq.cej z deklaracji czq.stkowej 
VAT -7 lub zbiorczej deklaracji czq.stkowej V A T -7 w terminie 1 dnia roboczego od dnia 
otrzymania wezwania. 

§ 75. Kierownicy CUWO, MOPS, Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych i pozostalych 
miejskich jednostek organizacyjnych, niepodlegajq.cych pod CUWO, MOPS i Wydzial 
Zdrowia i Spraw Spolecznych oraz kom6rek organizacyjnych sq. odpowiedzialni 
za sporzq.dzenie i przekazanie do Wydzialu Ksittgowosci przygotowanych przez nie rejestr6w 
czq.stkowych oraz zbiorczych rejestr6w czq.stkowych, a takze deklaracji czq.stkowych V AT-7 
oraz zbiorczych deklaracji czq.stkowych V AT-7. 

§ 76. Po dokonaniu sprawdzenia kompletnosci przeslanych deklaracji czq.stkowych 
i wplaconych kwot podatku, pracownik merytoryczny Wydzialu Ksittgowosci sumuje 
dane pochodzq.ce ze zbiorczych rejestr6w czq.stkowych w jeden rejestr zbiorczy oraz sumuje 
dane pochodzq.ce z deklaracj i czq.stkowych V AT -7 oraz ze zbiorczych deklaracj i czq.stkowych 
VA T -7 w jednq. zbiorczq. deklaracjtt VAT -7. Za prawidlowosc zsumowania danych 
odpowiada pracownik merytoryczny Wydzialu Ksiygowosci. 

§ 77. UpowaZniony pracownik Wydzialu Ksiygowosci sklada deklaracjy zbiorczq. V A T-7 
w urzydzie skarbowym wlasciwym dla Miasta Lodzi w terminie do 25. dnia miesiq.ca 
nastypujq.cego po kazdym kolejnym miesiq.cu. 

§ 78. Wraz ze zlozeniem deklaracji zbiorczej V A T -7, jezeli wynika z niej nadwyzka 
podatku naleznego nad naliczonym, pracownik merytoryczny Wydzialu Ksittgowosci wplaca 
podatek w terminie do 25. dnia miesiq.ca nastypujq.cego po miesiq.cu, kt6rego dotyczy 
deklaracja zbiorcza VAT-7, na rachunek bankowy wlasciwego urzydowy skarbowego. 
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§ 79. Jezeli w deklaracji cZCj.stkowej VAT-7 danej miejskiej jednostki organizacyjnej lub 
kom6rki organizacyjnej wystCj.pila nadwyzka V A T naliczonego nad naleznym, a w deklaracji 
zbiorczej VAT -7 zlozonej przez Miasto L6dz do wlasciwego urzydu skarbowego wynika 
podatek nalezny do zaplaty, to kwota nadwyzki V A T naliczonego nad naleznym wynikajCj.ca 
z deklaracji cZCj.stkowej VAT-7 danej miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki 
organizacyjnej, podlega zwrotowi tej miejskiej jednostce organizacyjnej lub kom6rce 

. .. 
orgam zacy] ne]. 

§ 80. Jezeli ze zlozonej deklaracji cZCj.stkowej VAT -7 danej miejskiej jednostki 
organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej wynika zwrot podatku, a w wyniku 
przeprowadzonej kontroli podatkowej, postypowania podatkowego lub czynnoscl 
sprawdzajCj.cych przez organy podatkowe, cZysc lub calosc kwoty zwrotu nadwyzki V A T 
naliczonego nad naleznym zadeklarowana przez Miasto L6dz w deklaracji zbiorczej VAT-7 
nie zostalaby zwr6cona Miastu, Miasto wstrzymuje zwrot tej kwoty w odniesieniu 
do miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej, kt6rej rozliczenia podatku 
V A T zostaly zakwestionowane przez organy podatkowe. Dopiero po otrzymaniu przez 
Miasto L6dz zwrotu podatku wykazanego w deklaracji zbiorczej VAT-7, Wydzial 
Ksiygowosci przekazuje kwoty podatku wykazane w deklaracjach cZCj.stkowych V AT -7. 
W przypadku jednostek oswiatowych Wydzial Ksiygowosci przekazuje nalezne kwoty 
CUWO, kt6re nastypnie kierownik CUWO przekazuje wlasciwym jednostkom oswiatowym. 
W przypadku jednostek pomocy spolecznej, Wydzial Ksiygowosci przekazuje nalezne kwoty 
do MOPS lub Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych, kt6re nastypnie kierownik MOPS 
i kierownik Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych przekazujCj. odpowiednio wlasciwym 
jednostkom pomocy spolecznej. 

§ 81. SporzCj.dzonCj., podpisanCj. oraz opatrzonCj. imiennCj. pieczCj.tkCj. deklaracjy cZCj.stkowCj. 
V AT-7 oraz rejestry cZCj.stkowe nalezy przechowywac w dokumentacji miejskiej jednostki 
organizacyjnej oraz kom6rki organizacyjnej w podziale na okresy rozliczeniowe zgodnie 
z OrdynacjCj. podatkowCj.. Archiwizacja musi umozliwiac niezwloczne przeslanie dokument6w 
na zCj.danie Wydzialu Ksiygowosci. 

Rozdzial6 
Obieg dokumentow zwi~zanych ze skladaniem korekt deklaracji cz~stkowych VAT-7 

przez miejskie jednostki organizacyjne i komorki organizacyjne oraz wstecznych korekt 
sprzed centralizacji niezwi~zanych z wyrokiem Trybunalu Sprawiedliwosci 

§ 82. W przypadku zaistnienia w danej miejskiej jednostce organizacyjnej lub kom6rce 
organizacyjnej (z wylCj.czeniem jednostek oswiatowych i jednostek pomocy spolecznej), 
koniecznosci skorygowania deklaracji cZCj.stkowej VAT-7, JPK_ VAT kierownik tej miejskiej 
jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej informuje Wydzial Ksiygowosci 
o koniecznosci dokonania korekty i po uzgodnieniu z Wydzialem Ksiygowosci sporzCj.dza 
korekty rejestru cZCj.stkowego i deklaracji cZCj.stkowej V A T -7, korekty JPK _ V AT wykazujCj.c 
poprawne dane i przekazuje je wraz z wyjasnieniami przyczyn korekty do Wydzialu 
Ksiygowosci. 

§ 83. W przypadku zaistnienia w jednostce oswiatowej koniecznosci skorygowania 
deklaracji cZCj.stkowej VAT -7, JPK _ V AT kierownik jednostki oswiatowej informuje CUWO 
o koniecznosci dokonania korekty i po uzgodnieniu z CUWO sporzCj.dza korekty rejestru 
cZCj.stkowego i deklaracj i cZCj.stkowej VAT -7, korekty JPK _ V A T wykazuj Cj.c poprawne dane 
i przekazuje je wraz z wyjasnieniami przyczyn korekty do CUWO. 
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§ 84. W przypadku zaistnienia w jednostce pomocy spolecznej koniecznosci 
skorygowania deklaracj i cz~stkowej V A T -7, JPK _ VAT kierownik j ednostki pomocy 
spolecznej informuje odpowiednio MOPS lub Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych 
o koniecznosci dokonania korekty i po uzgodnieniu z MOPS lub Wydzialem Zdrowia i Spraw 
Spolecznych sporz~dza korekty rejestru cz~stkowego i deklaracji cz~stkowej VAT-7, korekty 
JPK _ V AT wykazuj~c poprawne dane i przekazuje je wraz z wyjasnieniami przyczyn korekty 
do MOPS lub do Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych. 

§ 85. W przypadku zaistnienia w CUWO koniecznosci skorygowania zbiorczej deklaracji 
czqstkowej VAT-7, JPK_ VAT kierownik CUWO informuje Wydzial Ksiygowosci 
o koniecznosci dokonania korekty i po uzgodnieniu z Wydzialem Ksiygowosci sporzCj.dza 
korekty zbiorczego rejestru czqstkowego i zbiorczej deklaracji cZCj.stkowej VAT-7, korekty 
JPK _VAT wykazujqc poprawne dane i przekazuje je wraz z wyjasnieniami przyczyn korekty 
do Wydzialu Ksiygowosci. 

§ 86. W przypadku zaistnienia w MOPS lub w Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych 
koniecznosci skorygowania zbiorczej deklaracji czqstkowej VAT -7, JPK _ V AT kierownik 
MOPS lub kierownik Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych informuje Wydzial 
Ksiygowosci 0 koniecznosci dokonania korekty i po uzgodnieniu z Wydzialem Ksiygowosci 
sporzqdza korekty zbiorczego rejestru czqstkowego i zbiorczej deklaracji cZCj.stkowej VAT -7, 
korekty JPK _ V AT wykazujqc poprawne dane i przekazuje je wraz z wyjasnieniami przyczyn 
korekty do Wydzialu Ksiygowosci. 

§ 87. Jezeli w wyniku korekty deklaracji czqstkowej VAT-7 zlozonej zgodnie z § 82, 
w danej miejskiej jednostce organizacyjnej lub komorce organizacyjnej, kwota czqstkowego 
zobowiqzania podatkowego uleglaby zwiykszeniu w stosunku do pierwotnie zadeklarowanej 
kwoty, miejska jednostka organizacyjna lub komorka organizacyjna zobowiqzana jest wraz 
z korektq deklaracji czqstkowej VAT-7 przekazac do Wydzialu Ksiygowosci srodki 
finansowe rowne kwocie, 0 ktore zwiykszono zobowiqzanie, wraz z odsetkami podatkowymi 
za okres od zlozenia pierwotnej deklaracji cZCj.stkowej VAT -7 do dnia zlozenia korekty plus 
jeden dzieil. 

§ 88. Jezeli w wyniku korekty deklaracji czqstkowej VAT -7 zlozonej zgodnie z § 83, 
w danej jednostce oswiatowej kwota czqstkowego zobowiqzania podatkowego uleglaby 
zwiykszeniu w stosunku do pierwotnie zadeklarowanej kwoty, jednostka oswiatowa 
zobowiqzana jest wraz z korektq deklaracji cZCj.stkowej VAT-7 przekazac do CUWO srodki 
finansowe rowne kwocie, 0 ktore zwiykszono zobowiqzanie, wraz z odsetkami podatkowymi 
za okres od zlozenia pierwotnej deklaracj i czqstkowej VAT -7 do dnia zlozenia korekty plus 
trzy dni. Nastypnie kierownik CUWO jest zobowiCj.zany do przekazania tych srodkow 
do Wydzialu Ksiygowosci. 

§ 89. Jezeli w wyniku korekty deklaracji czqstkowej VAT-7 zlozonej zgodnie z § 84, 
w danej jednostce pomocy spolecznej kwota czqstkowego zobowiqzania podatkowego 
uleglaby zwiykszeniu w stosunku do pierwotnie zadeklarowanej kwoty, jednostka pomocy 
spolecznej zobowiqzana jest wraz z korektq deklaracji czqstkowej VAT -7 przekazac 
odpowiednio do MOPS lub do Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych srodki finansowe 
rowne kwocie, 0 ktore zwiykszono zobowiqzanie, wraz z odsetkami podatkowymi za okres 
od zlozenia pierwotnej deklaracji czqstkowej VAT -7 do dnia zlozenia korekty plus trzy dni. 
Nastypnie kierownik MOPS lub kierownik Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych jest 
zobowiqzany do przekazania tych srodkow do Wydzialu Ksiygowosci. 
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§ 90. Po otrzymaniu korekty deklaracji cz~stkowej VAT-7 od miejskiej jednostki 
organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej lub korekty zbiorczej deklaracji cz~stkowej 

V A T -7 od CUWO, MOPS lub Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych, w terminie 1 dnia 
roboczego pracownik merytoryczny Wydzialu Ksit(gowosci weryfikuje, czy korekta 
ta powoduje powstanie zaleglosci podatkowej w rozliczeniu V AT Miasta Lodzi. 

§ 91. lezeli pracownik merytoryczny Wydzialu Ksit(gowosci ustali, czy korekta deklaracji 
cz~stkowej VAT-7 danej miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej, 
z wyl~czeniem jednostek oswiatowych oraz jednostek pomocy spolecznej, generuje zaleglosc 
podatkow~ w rozliczeniu VAT Miasta Lodzi, pracownik merytoryczny Wydzialu 
Ksit(gowosci sporz~dza korektt( deklaracji zbiorczej V AT -7 Miasta Lodzi i sklada j~ do 
wlasciwego urzt(du skarbowego oraz wplaca do urzt(du skarbowego odpowiednie kwoty 
pienit(zne, przekazane wczeSniej do Wydzialu Ksit(gowosci przez wlasciw~ miejsk~ jednostky 
organizacyjn~ lub kom6rky organizacyjn~. 

§ 92. W przypadku zaistnienia w danej miejskiej jednostce organizacyjnej lub kom6rce 
organizacyjnej koniecznosci skorygowania deklaracji V AT -7 za okresy rozliczeniowe sprzed 
centralizacji i niezwi~zanej z wyrokiem Trybunalu Sprawiedliwosci, kierownik tej miejskiej 
jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej przekazuje do Wydzialu Ksit(gowosci 
korekty deklaracji VAT-7 wraz z wyjasnieniem przyczyn korekty oraz informacj~ stanowi~c~ 
zal~cznik Nr 2 do niniejszej Procedury, iz korekta nie jest skladana w zwi~ku z wyrokiem 
Trybunalu Sprawiedliwosci. 

§ 93. Sporz~dzon~, podpisan~ oraz opatrzon~ Imlenn~ piecz~tk~ korektt( deklaracji 
cz~stkowej V A T -7 oraz korektt( rejestr6w cz~stkowych nalezy przechowywac 
w dokumentacji miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej w podziale 
na okresy rozliczeniowe zgodnie z Ordynacj~ podatkow~. Archiwizacja musi umozliwiac 
niezwloczne przeslanie dokument6w na z~danie Wydzialu Ksit(gowosci. 

Rozdzial7 
Obieg dokumentow zwi~zanych ze skladaniem JPK 

przez miejskie jednostki organizacyjne i komorki organizacyjne 

§ 94. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych 
wraz z dostarczeniem deklaracji cz~stkowych VAT-7, zobowi~ani s~ do dostarczenia pliku 
lPK VAT odpowiednio do CUWO, MOPS, Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych 
i Wydzialu Ksit(gowosci w terminach, 0 kt6rych mowa w Rozdziale 5, w formacie zgodnym 
z prezentowanym komunikatem MF. 

§ 95. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych 
zobowi~ani s~ do weryfikacji zgodnosci danych zawartych w lPK_ VAT z danymi ujytymi 
w sporz~dzonych deklaracjach cz~stkowych VAT-7, 0 kt6rych mowa w Rozdziale 5. 

§ 96. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych, 
zobowi~ani s~ do comiesit(cznego generowania oraz na wezwanie Wydzialu Ksit(gowosci: 
1) lPK_ WB i lPK_KR; 
2) lPK _F A w przypadku wystawienia faktur; 
3) lPK_MAG w przypadku zaistnienia obrotu magazynowego. 

§ 97. lPK, 0 kt6rych mowa w § 96 nalezy przekazywac za posrednictwem programu 
SmartY AT w terminie od dnia 26 do 30 dnia kazdego miesi~ca za miesi~c poprzedni. 
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§ 98. W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania korekty JPK _ V A T kierownicy 
miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych zobowillZani S'l do 
stosowania zapis6w, 0 kt6rych mowa w Rozdziale 6. 

§ 99. W przypadku zaistnienia koniecznosci dokonania korekty danych w pozostalych 
strukturach JPK kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych i kom6rek organizacyjnych 
zobowi'lzani S,! do przekazania skorygowanego JPK za posrednictwem programu SmartVAT 
w terminie od dnia 26 do 30 dnia kazdego miesi,!ca. 

§ 100. Wydzial Ksiygowosci otrzymane pliki JPK _VAT, 0 kt6rych mowa w § 94 przesyla 
do organu podatkowego w formacie zgodnym z przedstawionym w komunikacie MF. 

Rozdzial8 
Wniosek 0 wydanie pisemnej interpretacji przepisow prawa podatkowego (ORD-IN) 

§ 101. Podstaw,! wyst,!pienia do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem 
o wydanie pisemnej interpretacji przepis6w prawa podatkowego ORO-IN (interpretacji 
indywidualnej) jest projekt wniosku przedstawiony przez kierownika miejskiej jednostki 
organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej (projektodawcy wniosku) na formularzu ORO-IN, 
okreslonym wedlug wzoru w rozporz,!dzeniu MF. 

§ 102. Projekt wniosku 0 wydanie interpretacji indywidualnej winien zawierac wszystkie 
elementy wniosku 0 interpretacjy indywidualn,! przepis6w prawa podatkowego okreslone 
wymaganiami Ordynacji podatkowej: 
1) bardzo dokladne i wyczerpuj,!ce przedstawienie zaistnialego stanu faktycznego / zdarzenia 

przyszlego; 
2) sformulowane pytanie przyporz'!dkowane do stanu faktycznego / zdarzenia przyszlego; 
3) wlasne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistnialego stanu faktycznego / zdarzenia 

przyszlego; 
4) wskazanie przepis6w prawa podatkowego byd,!cych przedmiotem interpretacji 

indywidualnej. 

§ 103. Wydzial Ksiygowosci po otrzymaniu od kierownika miejskiej jednostki 
organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej projektu wniosku, w formie formularza ORO-IN, 
zawieraj,!cego dane 0 kt6rych mowa w § 102 przygotowuje wniosek i przesyla kierownikowi 
miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej (projektodawcy wniosku) 
celem dokonania oceny merytorycznej oraz wniesienia ewentualnych uwag. 

§ 104. Po otrzymaniu od miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej 
zaakceptowanego przez jej kierownika wniosku, pracownik merytoryczny Wydzialu 
Ksiygowosci wystypuje do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem 0 wydanie 
interpretacji indywidualnej (ORO-IN). 

§ 105. W przypadku nie przedstawienia przez miejsk,! jednostky organizacyjn,! 
lub kom6rky organizacyjn,! w spos6b wyczerpuj'lcy i konkretny opisu stanu faktycznego/ 
zdarzenia przyszlego, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej moze wezwac 
do uzupelnienia wniosku 0 wydanie interpretacji indywidualnej w terminie 7 dni licz,!c, 
od dnia doryczenia wezwania do Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 106. Wydzial Ksiygowosci niezwlocznie przekaze wezwanie do uzupelnienia wniosku 
o wydanie interpretacji indywidualnej do kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej lub 
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kom6rki organizacyjnej (projektodawcy wniosku), celem przygotowania odpowiedzi 
na pytania zawarte w wezwaniu. 

§ 107. Kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej lub 
(projektodawca wniosku) zobligowany jest do przygotowania 
Ksiygowosci odpowiedzi na pytania zawarte w wezwaniu. 

kom6rki organizacyjnej 
przeslania do Wydzialu 

§ 108. Odpowiedz, 0 kt6rej mowa w § 107 nalezy przekazac do Wydzialu Ksiygowosci 
w nieprzekraczalnym terminie, wskazanym przez Wydzial Ksiygowosci. 

§ 109. Nieuzupelnienie wniosku, 0 kt6rym mowa w § 103 w wyznaczonym terminie 
skutkuje wydaniem przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej postanowienia 
o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia. 

§ 110. Na postanowienie 0 pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, przysluguje 
zazalenie. Zazalenie wnosi siy do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, kt6ry 
je wydal w terminie 7 dni od dnia doryczenia postanowienia do Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 111. Zazalenie, 0 kt6rym mowa w § 110 przygotowuje kierownik miejskiej jednostki 
organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej (projektodawca wniosku 0 wydanie interpretacji 
indywidualnej), a Wydzial Ksiygowosci przekazuje je Dyrektorowi Krajowej Informacji 
Skarbowej, kt6ry wydal postanowienie. 

§ 112. W przypadku, gdy stanowisko przedstawione we wniosku 0 wydanie interpretacji 
indywidualnej ORD-IN jest nieprawidlowe i wydana interpretacja indywidualna budzi 
wqtpliwosci prawne miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej 
(projektodawcy wniosku), w6wczas istnieje mozliwosc zlozenia skargi do Wojew6dzkiego 
Sqdu Administracyjnego. Skargy wnosi siy na pismie za posrednictwem Dyrektora Krajowej 
Informacji Skarbowej w ciqgu 30 dni, liczqc od daty wplywu do Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 113. Skargy, 0 kt6rej mowa w § 112 przygotowuje i wnosi reprezentujqcy kierownika 
miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej, pelnomocnik procesowy. 

§ 114. Kierownik miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej 
(projektodawca wniosku 0 wydanie interpretacji indywidualnej), winien zabezpieczyc srodki 
finansowe w budzecie Miasta Lodzi celem oplacenia koszt6w wniesienia skargi. 

§ 115. Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji 
Skarbowej bydzie udostypniona wszystkim miejskim jednostkom organizacyjnym 
i kom6rkom organizacyjnym w formie elektronicznej. 

§ 116. W przypadku kiedy otrzymana przez miejskqjednostky organizacyjnq lub kom6rky 
organizacyjnq interpretacja indywidualna ma skutek prawny na zapisy w Instrukcjach, 
w6wczas projektodawca wniosku zobowiqzany jest niezwlocznie do zlozenia projektu zmian 
do Wydzialu Ksiygowosci celem dostosowania zapis6w w Instrukcjach do wydanych 
interpretacji indywidualnych. 

Rozdzial9 
Zasady dotycz~ce kas rejestruj~cych 

§ 117. Miejskie jednostki organizacyjne, dokonujqce sprzedaZy na rzecz os6b fizycznych 
nieprowadzqcych dzialalnosci gospodarczej oraz rolnik6w ryczahowych, obowiqzane 
na podstawie przepis6w prawa na dzien 31 grudnia 2016 r. do prowadzenia ewidencji obrotu 
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i kwot podatku naleznego z tego tytulu przy zastosowaniu kas rejestruj~cych, mog~ nadal 
wykorzystywae te kasy, bez koniecznosci ich przefiskalizowania do dnia 31 grudnia 2018 r. 

§ 118. Miejskie jednostki organizacyjne, kt6re na dzien 31 grudnia 2016 r., korzystaly 
ze zwolnienia z obowi~zku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku naleznego przy 
zastosowaniu kas rejestruj~cych w zakresie czynnosci przez nie wykonywanych, zobowi~ujy 
z dniem 1 stycznia 2019 r. do rozpoczycia ewidencjonowania sprzedaZy przy zastosowaniu 
kas rejestruj~cych, jesli inne obowi~zuj~ce przepisy prawa nie stanowi~ inaczej. 

§ 119. W przypadku braku podstaw prawnych do zwolnienia z obowi~zku prowadzenia 
ewidencji obrotu i kwot podatku naleznego przy zastosowaniu kas rejestruj~cych 
niedopuszczalne jest dokonywanie obrotu got6wkowego przez miejskie jednostki 
organizacyjne i kom6rki organizacyjne. Wszelkie platnosci powinny bye dokonywane 
w calosci na rachunek bankowy miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki . .. 
orgamzacYJ neJ. 

RozdziallO 
Realizacja projektow z wykorzystaniem zewn~trznych zrodel finansowania 

- kwalifikowalnosc podatku od towarow i uslug 

§ 120.1. Kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, realizuj~cych projekty 
z wykorzystaniem zewnytrznych zr6del finansowania ponosz~ peln~ odpowiedzialnose 
za kwalifikowalnose podatku od towar6w i uslug oraz odpowiedzialnose za trese, rzetelnose 
i zgodnose oswiadczenia 0 kwalifikowalnosci podatku od towar6w i uslug ze stanem 
faktycznym w trakcie realizacji projektu i po jego zakonczeniu. 

2. Oswiadczenie, 0 kt6rym mowa w ust. 1. podpisuj~ co najmniej: kierownicy miejskich 
jednostek organizacyjnych, gl6wni ksiygowi miejskich jednostek organizacyjnych, 
kierownicy projektu oraz inne upowaznione osoby. 



Zahtcznik Nr 1 
do Procedury 

Dotyczy kontrahentow miejskiej jednostki organizacyjnej lub komorki organizacyjnej, 
z ktorymi zostanie pod pis ana umowa na swiadczenie uslug lub dostawfl towarow 
po dokonaniu przez Miasto Lodi - Miasto na prawach powiatu centralizacji rozliczen 
podatku od towarow i uslug: 

1. Faktury zakupu pomiydzy Stronami byd,! wystawiane z nastypuj,!cymi danymi: 

Nabywca: 
Miasto L6di 
ul. Piotrkowska 104 
90-926 L6di 
NIP: 7250028902 

Odbiorca faktury: 
Nazwa miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej 
Adres miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej, kt6ra jest odbiorc,! 
faktury 

2. Faktury sprzedazy pomiydzy Stronami byd,! wystawiane z nastypuj,!cymi danymi: 

Sprzedawca: 
Miasto L6di 
ul. Piotrkowska 104 
90-926 L6di 
NIP: 7250028902 

Wystawca faktury: 
Nazwa miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki organizacyjnej 
Adres i nr rachunku bankowego miejskiej jednostki organizacyjnej lub kom6rki 
organizacyjnej, kt6rajest wystawc,! faktury. 



L6dz - Miasto na prawach powiatu 
ul. Piotrkowska 104 
90-926 L6dz 
NIP: 7250028902 

Informacja 

Zaht.cznik N r 2 
do Procedury 

L6dz, dn .................... . 

Naczelnik Urzydu Skarbowego 

L6dz-Sr6dmiescie 
Dowborczyk6w 9/11, 
90-019 L6dz 

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 wrzesnia 2016 r. 0 szczeg6lnych zasadach 
rozliczen podatku od towar6w i uslug oraz dokonywania zwrotu srodk6w publicznych 
przeznaczonych na realizacjy projekt6w finansowanych z udzialem srodk6w pochodz(}.cych 
z budzetu Unii Europejskiej lub od panstw czlonkowskich Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu przez jednostki samorz(}.du terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 i 1948) 
informujy, ze skladane korekty deklaracji podatkowych (V AT -7) dla Lodzi - Miasta na 
prawach powiatu za okres ......................... I nie s(}. skladane w zwi(}.zku z wyrokiem Trybunalu 
Sprawiedliwosci. 

Pouczenie 

(podpis ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

slutbowego osoby upowaznionej do reprezentowania jednostki 

samorz'ldu) 

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozl odpowiedzialnosc przewidziana 
w Kodeksie kamym skarbowym. 

• Niepotrzebne skreslic. 

I Nalety podac wszystkie okresy rozliczeniowe, w kt6rych jednostki organizacyjne rozliczaly odr~bnie podatek, licz'lC od najwczesniejszego 
okresu rozliczeniowego, zajaki zostaly zlozone te korekty deklaracji podatkowych. 



OSWIADCZENIE 

Zal'!cznik Nr 7 
do zarz,!dzenia Nr 7-11~ NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ~ M~.o 2018 r. 

Ja nizej podpisany/a: _____________________________ _ 
(imif; i nazwisko) 

zatrudniony na stanowisku kierownika od dnia ____________________ _ 

w: _____________________________________ _ 
(nazwa miejskiejjednostki organizacyjnej) 

adres: 
-------------------------------------

przyjmujy na siebie peln,! odpowiedzialnosc wynikaj,!c,! z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz odpowiedzialnosc karno-skarbow,! 
z ustawy z dnia 10 wrzdnia 1999 r. - Kodeks kamy skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226) oraz 
odpowiedzialnosc dyscyplinam,! z tytulu prawidlowego, rzetelnego i terminowego: 

a) prowadzenia ewidencji dokument6w (rejestr6w cz,!stkowych) dla potrzeb podatku od towar6w 
i uslug w formie elektronicznej; 

b) terminowego sporz,!dzania deklaracji cz'!stkowych V AT -7 oraz korekt tych deklaracji za dany okres 
rozliczeniowy oraz przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnie z "Procedur,! obiegu 
dokument6w podatkowych w miejskich jednostkach organizacyjnych i kom6rkach organizacyjnych 
Urzydu Miasta Lodzi w celu przygotowania i zlozenia scentralizowanej deklaracji VAT Miasta 
Lodzi"; 

c) terminowego przekazywania srodk6w finansowych na zaplaty podatku V A T na wlasciwy rachunek 
bankowy okreslony w "Procedurze obiegu dokument6w podatkowych w miejskich jednostkach 
organizacyjnych i kom6rkach organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi w celu przygotowania i zlozenia 
scentralizowanej deklaracji VAT Miasta Lodzi"; 

d) obliczenia pre-wsp6lczynnika, 0 kt6rym mowa wart. 86 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86) 
oraz wsp6lczynnika, 0 kt6rym mowa wart. 90 ust. 3 ustawy VAT, a nastypnie przekazania ich 
wartosci do jednostki nadrzydnej zgodnie z "Procedur,! obiegu dokument6w podatkowych 
w miejskich jednostkach organizacyjnych i kom6rkach organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi w celu 
przygotowania i zlozenia scentralizowanej deklaracji V AT Miasta Lodzi"; 

e) przesylania deklaracji cz'!stkowych VAT -7 (zbiorczej deklaracji cz'!stkowej VAT -7), rejestr6w 
cz'!stkowych (zbiorczych rejestr6w cz,!stkowych) oraz przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego, 
w terminach, formie i do podmiot6w okreslonych w "Procedurze obiegu dokument6w podatkowych 
w miejskich jednostkach organizacyjnych i kom6rkach organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi w celu 
przygotowania i zlozenia scentralizowanej deklaracji VAT Miasta Lodzi" 

f) archiwizowania dokument6w VAT, rejestr6w VAT, deklaracji VAT-7, zal,!cznik6w do niej oraz ich 
korekt wraz z Jednolitym Plikiem Kontrolnym. 

podpis 



Zal~cznik Nr 8 
do zarz~dzenia Nr t:pf1g NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 1 tlAleqo 2018 r. 

Dotyczy kierownik6w miejskich jednostek organizacyjnych, dla kt6rych obsluga w zakresie finansowo 
- ksi?gowym prowadzonajest przez centra uslug wsp6lnych. 

OSWIADCZENIE 

Ja nizej podpisany/a: _________________________ _ 

(imi'i i nazwisko) 

zatrudniony na stanowisku kierownika od dnia _________________ _ 

w: __________________________________________________________ __ 

(nazwa miejskiej jednostki organizacyjnej) 

adres: ----------------------------------------------------------------

przyjmujy na siebie peln~ odpowiedzialnosc wynikaj~c~ z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) 
oraz odpowiedzialnosc dyscyplinam~ z tytulu prawidlowego, rzetelnego i terminowego: 

1) dostarczania do centrum uslug wsp6lnych prawidlowo opisanych i zatwierdzonych 
dowod6w ksiygowych, za dany okres rozliczeniowy, kt6re dla potrzeb podatku 
od towar6w i uslug podlegaj~ zaksiygowaniu w rejestrze V A T w celu sporz~dzenia 
deklaracj i cz~stkowych V A T -7 i korekt tych deklaracj i oraz przygotowania 
lednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnie z "Procedur~ obiegu dokument6w 
podatkowych w miejskich jednostkach organizacyjnych i kom6rkach organizacyjnych 
Urzydu Miasta Lodzi w celu przygotowania i zlozenia scentralizowanej deklaracji 
V A T Miasta Lodzi"; 

2) przekazywania dyspozycji przelewu na zaplaty podatku VAT na wlasciwy rachunek 
bankowy okreslony w "Procedurze obiegu dokument6w podatkowych w miejskich 
jednostkach organizacyjnych i kom6rkach organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi 
w celu przygotowania i zlozenia scentralizowanej deklaracji V AT Miasta Lodzi"; 

3) wskazania na dowodach ksiygowych przekazywanych do wlasciwych centr6w uslug 
wsp6lnych pre-wsp6lczynnika, 0 kt6rym mowa wart. 86 ust. 2a ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. 0 podatku od towar6w i uslug (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 
oraz z 2018 r. poz. 62 i 86) oraz wsp6lczynnika, 0 kt6rym mowa wart. 90 ust. 3 
tej ustawy. 

Podpis 



Zaht-cznik Nr 9 
do zarz,!dzenia Nr 1Yf8NIII18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia t:f CU1~;:) 2018 r. 

Dotyczy kierownikow centrow us lug wspolnych i kierownikow komorek organizacyjnych 

WYKAZ MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, 
DLA KTORYCH PROW ADZONA JEST OBSLUGA 

W ZAKRESIE FINANSOWO - KSIF;GOWYM 

Ja nizej podpisany/a: __________________________ _ 

(imi~ i nazwisko) 

zatrudniony na stanowisku kierownika od dnia _________________ _ 

w __________________________________ __ 

adres: ----------------------------------

inforrnujy, ze kierowane przeze mnie centrum uslug wsp61nych / kom6rka organizacyjna* 
prowadzi obslugy w zakresie finansowo - ksiygowym dla wymienionych ponizej 
nastypuj,!cych miejskich jednostek organizacyjnych: 

1) ____________________________________________________ __ 

(nazwa miejskiej jednostki organizacyjnej) 

adres: ----------------------------------

2) ____________________________________________________ __ 

(nazwa miejskiej jednostki organizacyjnej) 

adres: ----------------------------------

Podpis 

• .Viepotrzebne skrdlic 



OSWIADCZENIE 

Zalej.cznik Nr 10 
do zarzej.dzenia Nr t.('f1g NII/18 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ¥ (jA.f~o 2018 r. 

la nizej podpisany/a: ______________________________ _ 
(imi? i nazwisko) 

zatrudniony na stanowisku kierownika od dnia ____________________ _ 

w: _______________ ~--~-------------------
(nazwa komorki organizacyjnej) 

adres: 
-------------------------------------

przyjrnujy na siebie pelnej. odpowiedzialnosc wynikajej.cej. z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz odpowiedzialnosc kamo-skarbowej. 
z ustawy z dnia 10 wrzesnia 1999 r. - Kodeks kamy skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226) oraz 
odpowiedzialnosc dyscyplinamej. z tytulu prawidlowego, rzetelnego i terminowego: 

a) terminowego sporzej.dzania zbiorczej deklaracj i cZej.stkowej VAT -7 oraz korekt tych deklaracj i 
za dany okres rozliczeniowy oraz przygotowania lednolitego Pliku Kontrolnego, zgodnie 
z "Procedurej. obiegu dokurnent6w podatkowych w rniejskich jednostkach organizacyjnych 
i korn6rkach organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi w celu przygotowania i zlozenia scentralizowanej 
deklaracji VAT Miasta Lodzi"; 

b) terminowego przekazywania srodk6w finansowych na zaplaty podatku V AT na wlasciwy rachunek 
bankowy okreslony w "Procedurze obiegu dokurnent6w podatkowych w rniejskich jednostkach 
organizacyjnych i korn6rkach organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi w celu przygotowania i zlozenia 
scentralizowanej deklaracji V AT Miasta Lodzi"; 

c) przesylania zbiorczej deklaracj i cZej.stkowej VAT -7, zbiorczych rej estr6w cZej.stkowych oraz 
przekazywania lednolitego Pliku Kontrolnego, w terminach, formie i do podrniot6w okreSlonych 
w "Procedurze obiegu dokurnent6w podatkowych w rniejskich jednostkach organizacyjnych 
i korn6rkach organizacyjnych Urzydu Miasta Lodzi w celu przygotowania i zlozenia scentralizowanej 
deklaracji VAT Miasta Lodzi" 

d) archiwizowania dokurnent6w V AT, zbiorczych rejestr6w cZej.stkowych, zbiorczych deklaracji 
cZej.stkowych V A T -7, zalej.cznik6w do nich oraz ich korekt wraz z 1 ednolityrn Plikiern Kontrolnyrn. 

podpis 


