
Zarządzenie Nr 5/2017 
Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 10 stycznia 2017 r. 
 
zmieniające Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie 
zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Borne Sulinowo i jej 
jednostkach organizacyjnych 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. I FPS 1/13, wyrokiem Trybunału 
Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz uchwałą 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. sygn. I FPS 4/15 
zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 1. W Zarządzeniu Nr 100/2016 Burmistrza Bornego Sulinowo z dnia 30 
listopada 2016 roku w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie 
Borne Sulinowo i jej jednostek organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 „3. Ustala się, że nazwa podmiotu dokonującego transakcji sprzedaży lub 
zakupu będzie wpisywana na dokumentach VAT następująco: 
a) w zależności od przypadku sprzedawca lub nabywca/podatnik: Gmina Borne 

Sulinowo; adres Gminy, NIP Gminy, 
b) w zależności od przypadku dostawca lub odbiorca/płatnik: nazwa jednostki 

budżetowej; adres siedziby danej jednostki.” 
  
          2) załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2016 Burmistrza Bornego Sulinowa z 
dnia 30 listopada 2016 roku otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego 
zarządzenia. 
 
  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.   
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Załącznik nr 2 
 do Zarządzenia Nr 5/2017 

Burmistrza Bornego Sulinowa 
z dnia 10 stycznia 2017 r. 

 
Gmina Borne Sulinowo NIP 6731772306 
Jednostka budżetowa 
……………………….. 
………………..……… 
………………..……… 
nazwa i adres siedziby danej jednostki 
         

Nazwa i adres dostawcy 
 

        ………. ………………..……… 
        ………. ………………..……… 
        ………………………………… 
        ………………………………… 
 
 
W związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2013 r. 
sygn. I FPS 1/13, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 29 września 2015 r. w 
sprawie C-276/14 oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 
października 2015 r. sygn. I FPS 4/15, z uwagi na fakt, iż jednostki organizacyjne nie 
powinny być traktowane jako odrębni od Gminypodatnicy VAT, niniejszym zwracam się z 
prośbą o zmianę następujących danych na otrzymywanych od Państwa fakturach VAT: 
 
 
Nabywca/Podatnik:  
Gmina Borne Sulinowo 
Al. Niepodległości 6 
78-449 Borne Sulinowo  
NIP 6731772306 
Odbiorca/Płatnik:  
 
………………..……………….. 
………………..……………….. 
………………..……………….. 
(nazwa i adres siedziby danej jednostki) 

Z poważaniem 
 
 

………………….……………………………… 
Dyrektor/Kierownik 

jednostki organizacyjnej 


