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Zarządzeaie nr 13812016.
BumistEa Gminy i Mirsta węgliniec
z dnia 30.12.2016 r.
w sprarYie zmiany ZarządŻeni^ N 1112016 BurmiŚtrza Gminy i Miasta węgliniec z dnia
29.02.2016r. w sprawi€ zasrd rozliczeń podatku od torvarów i uslug w Gminie węgliniec
i jej jednostkach i zakładach budżetowych

Na podstawię ań. 30 usi' 1 usta\łT z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz' U. z 2016
l' poz' 446, ze zm.) o1z w związku Ż uchwałą Naczelnego Sądu Administracyj ego z dnia 24 Ć7€nvca
2013 r' sygn' I FPS 1/13' {yrokięm Trybunalu Splawiedliwości UE z dnia 29 września 20]5 r' w
sprawie C 27ó114 oraz uchwaĘ Naczęlnego sądu Administracyjllego z dnia 26 pździemika 2015 r.
sygn. l

FPS'ł/l5 zarządza się, co

następuje|

Bumistrza Gminy i Miasta Węgliniec z d a 29.02.2016r. w
sprawie zasad lozljczęń podatku od towarów i usług W Gminie Węgliniec i jei iednostkach i

sl. w ZarŻądzeniu nr

1'l

12016

zakładach budżeto\łychdokonuję sie następujących zmian:
L S 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie :
3' Ustala się, że nazwa podmiotu dokoltującego transakcji spŻedazy lub zakupu będzie
rt'pisyr,rllla na dokumenl!Ch \ Ąl naslępujaco:
a) w zależnościod przypadku sprzedawca lub nabywca: Gmina Węgliniec' ul. Sikorskiego 3,
59-940 Węgliniec; NIP Gminy Węgliniec: 615-] 8-08-660
b)
zależnościod przypadku adres do korcspondencji/wystawca lub adres do
(pełna nazwa
korespondenc j i/odbiorca:
jednostki oraz adtes siedziby danei .jednostkil.
2. Załącznik nr 4 otuymuj e brzmienie jak załączrrik do niniej szego Zalządzenia.
$2. Wykonalrie zalządzenia powierza się dyrektoron iednostek budżetowych zakładu
budżetowego oraz Głównej Księgowej Urzędu Cminy i Miasta Węglinięc.
$3. Zarządzęnię rvclrodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.01.
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zalącznik do zalządze|]a nr 138/2016 Burmistrza Gminy i N4iasta Węgliniec z dnia 30 grudnia 2016r'
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Gmin:r \\ ggliniec - .....,..... .,...,,.,
NIP Gminy: 615-18-08-660
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jcdtnstAi

ddrcs siedziby danej iednostki

Nazrva i adres dostan'cv

W związku z uchwałą Naczelnego sądu Administlac'vjnego z dnia 24 czelwca 2013 r. sygn.
I FPS 1/13' rł1'rokiem Trybunału Sprarviedliwości UE z dnia 29 września 2015 r' rł sprawie
C-276l14 oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 paŹdziemika 2015 r'
sygn. I FPS 4/15, z uwagi na fakt, iż jednostki organizacyjne nie powinny być traktowane
jako odrębni od Gminy podatujcy vAT, niniejszym zwracam się z prośbąo zmianę
następujących danych na otrzymywanych od Panstwa faktuach vAT:

nabywcal
Gmina Węgliniec
u. Sikorskiego 3
59-940 Węglinlec
NIP Gminy Węglin]ec| 615-18-08-660

adres do korespondencji/odbiorca

I

(pełna nazwa jednostki araz adres siedziby danej jednastki)

Z po$ażanicm'

D) rektor jednostkj organizacl jnej

