
Uchwala Nr 1106/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 28 stycznia 2021 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia zasad centralizacji rozliczeń podatku 
od towarów i usług przez Powiat Łódzki Wschodni

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14) i ustawą z dnia 5 września 2016 r. 
o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu 
środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1454) i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. 
w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług 
do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2193), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany procedur rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług 
dla czynności dokonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego, określone w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 1105/2016 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad centralizacji 
rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Łódzki Wschodni, w poniższym zakresie:

1) skreśla się pkt 7;

2) pkt 13 ppkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Art. 19a ustawy o podatku od towarów 
i usług określa zasady powstania obowiązku podatkowego”;

3) pkt 20 ppkt 2) - otrzymuje nowe brzmienie: „dostarczania ewidencji sprzedaży, 
ewidencji zakupu oraz cząstkowej deklaracji VAT-7 w wersji papierowej 
do Wydziału Finansowo - Księgowego Starostwa Powiatowego w Łodzi 
oraz w formacie elektronicznym JPK_V7M na adres e-mail: , 
w nieprzekraczalnym terminie do 12 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni”.

vat@lodzkiwschodni.pl

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łódzkiemu Wschodniemu, 
dyrektorom/kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
oraz Skarbnikowi Powiatu.

mailto:vat@lodzkiwschodni.pl


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta - Andrzej Opala

Wicestarosta - Ewa Gładysz

Członek Zarządu - Paweł Pomorski

Członek Zarządu - Marta Stasiak

Członek Zarządu - Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz


