ZARZĄDZENIE NR 146

I

2019

Burmistrza Drzewicy
z dnia 27 grudnia 2019 roku

w sprawie : rozliczania

płatności

podatku VAT w Gminie Drzewica oraz jednostkach organizacyjnych za
metody podzielonej płatności ( split payment) .

pośrednictwem

Na podstawie art.30 ust.l i art.33 ust.l, ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2019 r. , poz.506 ) , w związku z art.108a ,ust.1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług (Dz.U.z 2018 r., poz.2174 ze zmianami)

zarządza się

, co

następuje

§ 1.Gmina Drzewica oraz jej jednostki organizacyjne dokonujące zakupów w imieniu i na rzecz Gminy
Drzewica mają obowiązek stosowania modelu podzielonej płatności przy dokonywaniu płatności począwszy
od dnia 01 stycznia 2020 roku.
§ Z.Mechanizm podzielonej płatności może być stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji
dokonywanych przez podatników VAT na rzecz innych podatników VAT. Realizacja zapłaty w ramach
podzielonej płatności ma zastosowanie do faktur z wykazaną kwotą podatku VAT na fakturze .

§ 3.Mechanizm podzielonej płatności może być stosowany wyłącznie przy transakcjach bezgotówkowych
realizowanych za pomocą komunikatu przelewu , w którym wskazuje się dane zgodnie z art.108a ustawy
o VAT. Nie ma zastosowania przy innych formach rozliczeń bezgotówkowych, np : płatności kartami
płatniczymi, przekazach , wekslach ,kompensatach, potrąceniach.
§ 4. Metodą podzielonej płatności
wykazania w nich podatku VAT.
§ 5.Mechanizm podzielonej

1)
2)

objęte są także

płatności

faktury zaliczkowe oraz

przedpłatowe

,pod warunkiem

nie obejmuje faktur:

faktur proforma (w rozumieniu ustawy o VAT nie są fakturami);
faktur wewnętrznych nie zawierających „wykazanej kwoty podatku VAT „.

§ 6.Każda jednostka organizacyjna Gminy Drzewica posiada jeden
rachunek VAT dla wszystkich posiadanych rachunków rozliczeniowych .

utworzony przez bank wydzielony

§ 7.W przypadku konieczności utworzenia więcej niż jednego wydzielonego rachunku VAT , jednostka
organizacyjna Gminy Drzewica zobowiązana jest przed dokonaniem takiej zmiany skontaktować się
z Kierownikiem jednostki lub Skarbnikiem w celu potwierdzenia słuszności postępowania.

Dopiero po otrzymaniu akceptacji (w formie pisemnej lub elektronicznej), o której mowa powyżej dopuszcza
się dokonywanie jakichkolwiek zmian w zakresie funkcjonowania rachunków jednostki organizacyjnej VAT.
§ 8.1.Jednostki organizacyjne Gminy Drzewica zobowiązane są do płatności z tytułu otrzymanych faktur
i płaconych zaliczek ,zawierających kwotę podatku VAT , za pośrednictwem metody podzielonej płatności ,
o której mowa w art.108a ustawy o VAT, w przypadku zobowiązań na kwotę 15.000 zł brutto lub więcej

z tytułu dostawy i świadczenia

usług

na rzecz innych podatników VAT.

2.Transakcje na kwoty poniżej 15.000 zł brutto można zapłacić przy zastosowaniu MPP na zasadzie
dobrowolności lub na zasadach ogólnych zwykłym przelewem .W razie wątpliwości w sprawie zapłaty za
pośrednictwem MPP, osoba odpowiedzialna za dokonanie przelewu
zobowiązana skontaktować się
z Skarbnikiem w celu ustalenia właściwego postępowania.
3.Zapłacie

za pośrednictwem MPP nie podlegają:
rachunki otrzymane od osób fizycznych.

§ 9.1 Wystawione przez kontrahentów faktury ,które będą podlegały zapłacie za pomocą mechanizmu
podzielonej płatności powinny zawierać oznaczenie na fakturze o treści /1 mechanizm podzielonej płatności „
w skrócie „ M PP".
2. Brak wskazania informacji na fakturze o obowiązkowym „ MPP" należy skorygować fakturą korygującą lub
notą korygującą.

§.10 Brak na fakturze oznaczenia „MPP" nie zwalnia z

obowiązku

dokonania

zapłaty

w formie podzielonej

płatności .

§ 11.1 Przed dokonaniem zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności zobowiązuje się osoby
odpowiedzialne za wykonanie przelewu każdorazowo do zweryfikowania na stronie Ministerstwa Finansów
(www.mf.gov.pl) w „ Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT ,niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT" oraz numeru rachunku bankowego podatnika ,na który
powinna być dokonana płatność .
2.Weryfikacja podatnika powinna być potwierdzona wydrukiem ,który należy dołączyć do faktury
na kwotę 15.000,- zł lub przekraczającą 15.000,- zł. ,lub zapisem na fakturze o dokonanej
czynności sprawdzającej dany podmiot .
opiewającej

3.Dla celów dowodowych na wydruku
podmiot.

będzie

widoczna data i godzina ,w której zweryfikowano dany

4.W przypadku braku w /1 Wykazie /1 określonym w pkt.1 numeru rachunku bankowego podatnika,który
został wskazany przez kontrahenta na fakturze należy niezwłocznie o tym poinformować Gminę Drzewica ,
tj. przed dokonaniem płatności.
5.Gmina Drzewica jako podatnik podatku od towarów i usług na podstawie otrzymanej informacji od
jednostek organizacyjnych jest zobowiązany przed upływem terminu płatności za frę
do złożenia
zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego.
§ 12.W przypadku otrzymania na rachunek VAT płatności z tytułu faktury wystawionej przez innego
podatnika niż Gmina Drzewica (błędna wpłata) ,dana jednostka organizacyjna Gminy Drzewica ,która
otrzymała taką płatność ,zobowiązana jest do przelania kwot za pomocą mechanizmu podzielonej płatności
na rachunek VAT, z którego otrzymała błędną wpłatę .
§ 13.Gmina Drzewica posiada główny wydzielony rachunek VAT dla
Skarbowym w zakresie podatku VAT.

rozliczeń

Gminy Drzewica z

§ 14. Jednostka organizacyjna Gminy Drzewica przekazuje kwotę podatku VAT do zapłaty
z cząstkowej deklaracji podatkowej VAT
na wydzielony rachunek VAT główny Gminy
w następujący sposób:

Urzędem

wynikającą

Drzewica

1) w przypadku posiadania całej kwoty podatku VAT na własnym wydzielonym rachunku VAT,
jednostka organizacyjna kwotę tę przekazuje przelewem za pośrednictwem metody podzielonej
płatności na rachunek główny VAT Gminy Drzewica , z użyciem komunikaty "przekazanie własne",
części kwoty podatku VAT na własnym wydzielonym rachunku VAT,
jednostka organizacyjna dokonuje dwóch przelewów:

2) w przypadku posiadania

a)

do wysokości zgromadzonych środków na własnym wydzielonym rachunku VAT za pośrednictwem
metody podzielonej płatności na rachunek główny Gminy Drzewica VAT z użyciem komunikatu
"przekazanie własne",

b)

pozostałą kwotę

innego

niż

podatku VAT przelewem tradycyjnym z rachunku bieżącego lub pomocniczego,
wydzielony rachunek VAT jednostki na rachunek VAT Gminy Drzewica

środków na własnym wydzielonym rachunku VAT, jednostka dokonuje wpłaty
podatku VAT przelewem tradycyjnym w całości ze swojego rachunku na rachunek VAT Gminy
Drzewica

c) w przypadku braku

§ 15. W przypadku sprzedaży towarów i usług , o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług na rzecz podatnika ,gdzie kwota należności ogółem wynosi
15.000 zł brutto lub więcej ,należny na fakturze umieścić zapis : /1 MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI 11 •
§ 16.1 Jednostki organizacyjne Gminy Drzewica oraz komórki organizacyjne Urzędu Gminy Drzewica
w zakresie umów, zleceń, zamówień dotyczących zakupu towarów i usług, powinny zawierać umowy,
zlecenia, zamówienia zawierające zapisy określające rozliczenie płatności za pośrednictwem metody
podzielonej płatności (split payment).

1) 2. Dodatkowo , w podpisanej umowie ,zleceniu ,zamówieniu powinno

się znaleźć oświadczenie

informujące, że wskazany rachunek bankowy należy do wykonawcy umowy i
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

został

dla niego

Zobowiązuje się

kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Drzewica oraz komórki organizacyjne
Gminy Drzewica do przeprowadzenia analizy zawartych już umów pod względem konieczności
podpisania stosownych oświadczeń związanych z metodą podzielonej płatności (split payment). Wzór
oświadczenia określa załącznik do zarządzenia.
§ 17.

Urzędu

§ 18. Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Drzewica oraz osoby przez nich wyznaczone czyni się
odpowiedzialnymi za prawidłowe dokonywanie przelewów w formie podzielonej płatności ,prawidłową
ewidencję księgową związaną z dokonywanymi przelewami oraz wpłatami realizowanymi w formie
podzielonej płatności przez nabywców towarów i usług ,poprawne wystawianie faktur.

§ 19. W związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) nie ulega zmianie
sposób rozliczenia podatku VAT wynikający ze składanych deklaracji podatkowych przez jednostki
organizacyjne objęte centralizacją VAT.
§ 20. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy Drzewica , z-cy skarbnika oraz kierownikom
jednostek organizacyjnych Gminy Drzewica
§ 21.

·~lf'" , ,

Zarządzenie

a lóźwic.·a

wchodzi w

życie

z dniem 01 stycznia 2020.

