
Bańniczka, dnia 24.07 .201 9 r.

WOJT GMINY BARTNICZKA
OGTASZA NABOR NA STANOWISKO

SPECJALISTY Ds. KslĘGowoŚcl l Rozl_lczEŃ PoDATKU VAT W WYDZIALE
FlNANsovl/YM URZĘDU GMINY BARTNlczKA

1. Wymagania nlezbędne:

obywatelstwo polskie,
pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystaÓ z pełni praw publicznych,
nieposzlakowana opinię,
kwalifikacje zawodowe Wymagane do wykonywania pracy na określonym
stanowisku.
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
niekaralnośc za przestępstwo umyślnie, ścigane z oskażenia publicznego lub
umyślne pzestępstwo skarbowe.
wykształcenie - wyższe,
minimum 2 letni staż pracy,
biegła znajomość komputera i programów księgowych.
znajomoŚÓ przepisow z zakresu rachunkowości budzetowej, w tym w szczególności
pzepisow ustawy o rachunkowości oraz finansow publicznych,
doświadczenie na stanowisku księgowym.

2. Wymagania dodatkowe:

znajomośc przepisow prawa niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku
objętym naborem oraz znajomość przepisow prawa w zakresie funkcjonowania i

kompetencji administracji samorządowej, W szczególności: ustawy o finansach
publicznych, ustawy o rachunkowoŚci, ustawy o podatku VAT, ustawy o samorządzie
gminnym,

ogolna wiedza o gminie Bańniczka,

predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialnośÓ, uczciwośó i lojalnośĆ,
systematycznośÓ, dokładnośÓ, rzetelność, komunikatywnośc, samodzielnoŚć,
skrupulatnośÓ, komunikatywność, zaangażowanie, odpornośÓ na stres, chęć
podnoszenia kwalifikacji, dobra organizaĄa pracy, umiejętnośÓ planowania,
zarządzania pracą oraz czasem, identyfikaĄa z celami gminy jako całości, wydziału jak
i stanowiska pracy.

- preferowane osoby z wykształceniem ekonomicznym olaz z doświadczeniem na
stanowisku księgowym w jednostkach sektora finansów publicznych'

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

udział w kwalifikowaniu oraz ewidencji podatku VAT naliczonego na fakturze do
prawidłowego ujęcia w księgach rachunkowych,

rozliczanie podatku VAT Urzędu Gminy Bartniczka m.in.: prowadzenie ewidencji
sprzedaŻy izakupów do celów sporządzania jednostkowej deklaracji VAT Urzędu
Gminy, sporządzenie deklaracji z zakresu podatku VAT, sporządzanie i przesyłanie
jednolitego pliku kontrolnego, a takŻe zbiorcze rozliczenie podatku VAT i jednolitego
pliku kontrolnego Gminy Bańniczka z uwzględnieniem deklaracji cząstkowych
jednostek podległych gminie nieposiadających osobowości prawnej, sporządzenie
deklaracji cząstkowej UG oraz zbiorczej Gminy, sporządzanie i przesyłanie
jednolitego pliku kontrolnego,



Wstępna kontrola poprawności rozliczen podatku VAT z podległych jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej podległych gminie (deklaracja
rozliczenia podatku VAT, rejestr sprzedaży, rejestr zakupów oraz jednolity plik
kontrolny) olaz przeprowadzanie czynnoŚci sprawdzających poprawnośó
dokumentowania podatku Y AT przez Uząd i jednostki organizacyjne,

wprowadzanie danych orazweryfikacja poprawności zapisÓw w Ęestrze zakupÓw, w
tym rowniez pobieranych danych z innych ewidencji cząstkowych i systemÓw
komputerowych do sporządzenia jednolitego pliku kontrolnego,

wystawianie faktur VAT i not obciązeniowych wynikających z rozrachunkow z
kontrahentami, dzierŻawcami, najemcami, uzytkownikami i innymi oraz weryfikacja
poprawności wystawianych faktur przez pracowników wykonujących ww. zadania w
zastępstwie w razie nieobecności pracownika w pracy,

wystawianie faktur z bieŻącej działalności Gminy zgodnie z obowiązującymi
przepisami i w terminach z nich wynikających (z wyłączeniem faktur w zakresie wody
i Ścieków, w tym zakresie udzielanie pomocy prawnej z zakresu stosowania
przepisów ustawy VAT oraz weryfikacja i nadzór nad poprawnoścą fakturowania i

rozliczania Y AT przez kom orkę Wl S R),

dokonywanie korekty podatku YAT za wczeŚniejsze okresy w związku ze zmianą
interpretacji przepisow VAT, w tym w szczególności w zakresie prewspółczynnika
VAT, zmian przepisÓw prawa czy innych zdarzen powodujących konieczność
złożenia korekt,

spoządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie prowadzonych na
stanowisku pracy spraw oraz terminowe i prawidłowe ich wykonywanie,

sporządzanie zbiorczego rejestru zakupÓw i zbiorczego rejestru spzedaŻy na
podstawie rejestrÓw cząstkowych przygotowanych plzezjednostki organizacyjne,

analizowanie działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych w zakresie moŹliwości
optymalizaĄi rozliczeń podatku VAT oraz wspÓłpraca z referatami i jednostkami
organizacyjnymi w zakresie rozliczania podatku VAT,

opracowanie zasad ustalania ,,sposobu określania proporcji'' olaz coroczne jej
obliczanie, zgodnie z art.86 ustawy o podatku od towarów i usług,

przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych w zakresie podatku
VAT,

wspÓłpraca z organami podatkowymi w zakresie procedur rozliczania podatku VAT w
Gminie, koordynacja prowadzonych postępowań kontrolnych i czynnoŚci
sprawdzających w zakresie podatku VAT pzez te uzędy, a takŻe realizaĄa
o bowiązków i nform acyj n ych z zakresu schem atów pod atkowych,

pzygotowywanie sprawozdań z wydatkow Urzędu Gminy Bańniczka, a takze inne
biezące zadania z zakresu księgowości budzetowej i finansowej powiezone plzez
Skarbnika, w tym w szczególności analiza danych do sprawozdań, uzgodnienia sald
do ww. sprawozdań, weryfikacja prawidłowości ujęcia danych w ewidencji księgowej
itp.,

spoządzanie W zastępstwie, podczas nieobecności W pracy pracownika
realizującego WW. zadania, list płac pracownikow Urzędu Gminy, dokonywanie w
ustawowym terminie imiennych zgłoszeń do ubezpieczeń, naliczanie, sporządzanie i

wysyłanie deklaracji ZUS w systemie PŁATNIK, naliczanie i rozliczanie podatku
dochodowego od płac od osób fizycznych,

SzczegÓłowy zakres zadań i obowiązkow osoby zatrudnionej na tym sianowisku zostanie
określony zgodnie z Wymaganym wewnętrznym podziałem pracy W WW. komórce
organizacyjnej i w oparciu o opis stanowiska pracy. Na stanowisku planowana jest
rowniez realizaĄa wdrazanych przez ustawodawcę zadań z zakresu prowadzenia
Centralnego Rejestru Faktur.



4. Wymagane dokumenty

list motywacyjny,
zyciorys - CY z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu
pracy zawodowej, a takze podaniem kontaktu telefonicznego celem informacji o
ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej,
kserokopie świadectw pracy,
kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
oświadczenie, że kandydat nie był karany na przestępstwo popełnione umyślnie
ścigane z oskarzenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się
pzeciwko niemu postępowanie karne.
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doŚwiadczenie zawodowe
(świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu), a takze potwierdzających posiadane
umiejętności (kursy specjalistyczne, studia podyplomowe itp.) potwierdzoneza zgodnośc
z oryginałem przez kandydata,

zgoda na przetwarzanie danych osobowych _ (załącznik do ogłoszenia)

5. Warunki pracy na stanowisku pracy:

praca w budynku Urzędu Gminy Bańniczka przy ul. Brodnicka 8. Budynek bez podjazdu
dla wozkow inwalidzkich. Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko
pracy związane jest z pracą przy komputerze, polegającą na Wprowadzaniu danych
odczytywanych z dokumentacji, pobieraniu, pzetwarzaniu oraz kontroli danych na
ekranie monitora olaz obsługą urządzeń biurowych W zakresie niezbędnym do
wykonywania zadań na stanowisku. Stanowisko zorganizowane jest zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia't998r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach Wyposazonych w monitory ekranowe.
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
wymiar czasu pracy - 112 etatu,

6. Ws kaźn i k zatrud n ien ia osób n iepełnosprawnych :

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaŹnik zatrudnienia osob
niepełnosprawnych w jednostce, W rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niŻszy niŻ 6 %.

7. Miejsce składania dokumentów:

- Urząd Gminy Bańniczka, 87-321 Bańniczka, ul. Brodnicka 8, pokoj nr 11

- można składać osobiŚcie lub pocŹą na podany wyŻej adres.
KaŻdorazowo nalezy umieŚcić dopisek: ,,Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds.
księgowości i rozliczen podatku VAT Urzędu Gminy Bartniczka''. Termin składania
dokumentów do 6 sierpnia 2019 r. godz' 8.00.
Aplikacje' ktore wpłyną do Urzędu po wyzej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. lnformacja dodatkowa:

Nabor pzeprowadzony zostanie w formie konkursu realizowanego w dwoch etapach:
| - etap sprawdzenie pod względem formalnym złożonych ofert,
ll _ etap rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
Kandydaci dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni o jej terminie
telefonicznie.
lnformacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Gminy w Biuletynie
lnformacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bańniczka.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest
pzedłoŻy c zaświadczenie o n iekaral ności.



Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, zyciorys, c.V. (z uvtzględnieniem
pzebiegu pracy zawodowej) powinny być opatzone klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawańych w ofercie pracy dla potzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z póżn. zm') oraz ustawąz dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samoządowych (T. j. Dz. U. z2019 r. poz. 1282').


