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NOTATKAS

dzialaw Śląski, dnia 06_07.2017r.

ŻBOWA

i 6 lipca 2017 roku przeprowadzono

w Zespole Szkół Ekonomicznych

im. Oskara Langcgo w Wodzislawiu Slaskim ul. Szkolna

1

czynności sprawdzajace, których

przedmielm hyla weryfikacja dokumenlacji zwiazanej z rozliczeniem podalku VAT
w okresie od srycznra do maja 2017 roku.

w

toku czynności sprawdzających Pani Mirela Sknwron Glowny Ksiegowy ww. jednostki

przedsrawila sprawdzającym:

l. faktury VAT za okres objęty czynnościami sprawdzającyml,
2. wyciągi bankowe, na pudsmwlc, kizirych

„nizadzone zosoaly dokumenty wewnętrzne

niezbedne do rozliczenia podarkn VAT

z

czynności na rzecz osób iizyczaych

nie pmwadzqcych dzialalności gospodarczej za
3. rejestry VAT sprzedazyza

w. olrrea,

w. okres

.

Fowyszą dokrnnenlncje mmwdzona pod karern zgodności z powszechnie obowiazujacyrnr
przepisami prawa oraz zalacznilciern do uchwaly nr 7237/2016

Zarządu Powiaru

Wodzislawskiego z dnia 25 grudnia 1015 roku.

USTALENIA:

w Zespol:

Szkol Ekonomicznych

marzenia gospodarcze
sul lekcyjnych,

o

im. Oskara Langego w Wodzislawiu śląskim Występują

charakterze oywilnoprnwnyrn i dotyczą wynajmu szli gimnasrycznej,

powiazchni uzytkowej oraz wykonywania uslug na rzecz uczniow

(wyst-wianie duplikatów legitymacji szkolnej oraz swiadccrwa),

Emil występujące w jednosice opudaŁkowane zosraly prawidlowo zgodnie z ustawą
z dnia

i marca 2004 r. o podalku od

1

«dług następujących

charów i

uslug (Dz.

u. z 2016 r. poz.

710 z pózn. zm.)

stawek:

l) 23% w przypadku:
- wynajmu sali gimnastycznej na rzecz osdlo prowadzących działalność gnspndarczą,
kadre wynajmują salę na swoje cele komercyjne,
-

Mmępnimia sali gimnastycznej na cele spanowc i cele le realizuje sarna osoba

fizvma niggmwadzaca działalności

gosnodazc

ndyw

ninna

-

wynajmu powierzchni uzylkowej na potrzeby dzialalności gospodarczej,
wysiawiania duplikaru legjryrnacji szkolnej oraz świadectwa

;) zwolniona w przypadku

zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 26 ww. ustawy.

w przypadku udosiepniaoia sali gimnasiycznej na cele sportowe
niepmwadzaoa dzialalności

fizyczna

gospodarczej

i

(klient

cele te realizuje sama osoba
indywidualny),

powstaja

watpliwosci polegające na jednoznacznym określana prawidłowej siawki VAT. Zgodnie
z interprciacja indywidualną IPTPPŻ/M3-399/ll-2/AW wskazana czynność powinna być
zakwalifikowana jako PKWiU 93.11.1041 „Uslug związane z działalnością obiektów

sporiowychji opodaikowaaa stawka 3%.
Jednostka uznala, ze uslugi
„Wynajem

i

uslugi

lub dzier—zawronynu

w zwiazku

i

ae

powinny być sklasyfikowane wedhig PKWiU 68.20.120

zarzadzania

nieruchomościami

„mieszkalnymi

własnymi

opodaikowaue siawka 23%.

z powyzszym zasadnym jest wysiaprmie w imieniu Powiatu Wodzislawskiego

do Glownego Urzędu siaiysrycznego o jednoznaczne sklasyhkowanie ww. uslugi.

Faktury VAT zawieraja wszystkie niezbędne elcmenry zgodnie z art. looe ust.
wystawione zosraly terminowo, ujmowane sa w rejestrze VAT sprzedaży

1

ww. ustawy,
i

rozliczane

w okresie. w ktorym powstal obowiązek podatkowy.
Usiugi

na

rzecz

osdh

hzyczuych

meprowadzacych

dzialalnosci

gospodarczej

nie sa cwidcacjonowane za pumacą kasy rejestrującej. Jednosika skorzystała ze zwolnienia
zawartego w poz. 39 zalącznika do rozporzadzmia Ministra Romoju i Finansow z dnia
16

grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy

zastosowaniu kas rejestrujących. Przesłanki zawarte w poz. 39 zalacznika do przedstawionego
wyzej rozporządzeniazostaly przez jednostke spehuone tj.:

›

jednosdra otrzymaja w calosci zapiate za wykonana czynncs'ć za puśicdnictwem banku.

—

z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika jakiej konkreiuie
czynności dotyczy

Zespol Szkol Ekonomicznych

im. Oskara Langego w Wodzisławiu slaskim

prowadzi

rejestry VAT zakupu. Zaewidencjonowane dokumenry dotycza zakupu energii elekirycznej.
wody oraz gazu. Kwota odliczoncgo

podatku VAT

wyiiezuna zostala poprawnie

z wykorzystaniem 1% prcws'półczyunikn oraz 92% wskaznika siruktury.
roku czynności sprawdzających ustalono niezgodności w sposobie numerowania faktur
VAT. Numery te nie zawieraja oznaczenia miesiaca kiorego dotyczy mizedaz, oo zosialo

w

unormowane

w

56

pkt 4 załącznika

do uchwały nr 787/2016

Zarządu Powiaru

Wodzisławskiego z dnia 23 grudnia 2016 roku
Pani Mirela Skowron wyjaśniła. ze nie rna mezhwości dokonania korekt w ciagu biezaoego
roku, gdyz program ksiegowy, ktory wykorzystywanyjest między innymi do wystawiania
faktur VAT nie dopuszcza mkich zmian
zmian z dniem

w związku z tym zobligowaia sie do wprowadzenia

mmama.

Ponadto rejestry VAT sprzedazy oraz zakupu prowadzone są w podziaie na micsiq/x.
rzeteinie, bezuiednie, sprawdzanie oraz na bieżąco.
Deklaracje

częściowe sporządzone

pn::

jednostke, za okres objety czynnościami

sprawdzaiaoynui, odzwierciediaja wszysrkie transakcje ujęte w rejestrach VAT spmdazy oraz
zakupu.
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