Uchwała Nr 20/63/19
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Opoczyńskiego nr 80/269/16 z dnia 12 października
2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów
i usług przez Powiat Opoczyński i jego jednostki organizacyjne
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2019 poz. 511 ze zm.) oraz art. 3 ustawy 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 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 280 ze zm.) w związku z wyrokiem Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. (C-276/14), Zarząd Powiatu
Opoczyńskiego uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr 80/269/16 z dnia 12 października 2016 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: „ 5) zarejestrowania jednostki
organizacyjnej na Platformie Elektronicznego Fakturowania i odbierania faktur VAT
ustrukturyzowanych i innych ustrukturyzowanych dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno -prywatnym (Dz.U z 2018 poz.
2191)”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi oraz Dyrektorom jednostek organizacyjnych
Powiatu Opoczyńskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2019 r.
Starosta Opoczyński – Marcin Baranowski
Wicestarosta – Maria Barbara Chomicz
Członek Zarządu – Michał Białek
Członek Zarządu – Michał Konecki
Członek Zarządu – Andrzej Urbańczyk

Uzasadnienie

Z dniem 18 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie obowiązek odbioru faktur VAT
ustrukturyzowanych. Upoważnia się Dyrektorów jednostek organizacyjnych do zarejestrowania
jednostki organizacyjnej na Platformie Elektronicznego Fakturowania oraz odbierania faktur VAT
ustrukturyzowanych i innych ustrukturyzowanych dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub usługi oraz partnerstwie publiczno -prywatnym (Dz.U z 2018 poz. 2191).

