
ZARZĄDZENIE NR 70/2018
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Konopiska

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2018 poz. 994, 1000), w związku z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 62)  wprowadzającej do polskiego systemu 
prawa podatkowego między innymi tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment), uwzględniając 
orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14 z dnia 29 września 2015 r.,  
zarządzam co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2018 r. wprowadza się procedurę realizacji płatności mechanizmem podzielonej 
płatności "Split Payment" zwany dalej MPP:

1) dla każdej jednostki uruchomiono do rachunku bieżącego jeden rachunek VAT

2) stosowanie MPP jest dobrowolne, zaleca się jednak aby MPP stosować:

a) do płatności faktur dokumentujących zobowiązania Gminy o wartości 10 000,00 zł lub wyżej

b) jeżeli kontrahent wskaże na fakturze lub w umowie split payment jako formę zapłaty

3) jednostki scentralizowane w ramach podatku VAT, po sporządzeniu deklaracji jednostkowej, z której 
wynika kwota podatku podlegająca wpłacie na rachunek Gminy Konopiska, dokonują następujących 
czynności:

a) do wysokości posiadanych środków na wyodrębnionym rachunku VAT (jednak nie więcej niż wynika 
z deklaracji cząstkowej za dany miesiąc) przygotowują dedykowany komunikat przelewu, który będzie 
wyglądał następująco:

- rachunek odbiorcy:  40 8273 0006 2001 0000 0172 0001

- kwota brutto: kwota przelewu

- w tym VAT: kwota stanowiąca równowartość kwoty brutto,

- faktura nr: przekazanie własne

- NIP odbiorcy: 5732792374

b) pozostała kwota przelewana będzie na dotychczasowych zasadach

4) zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do weryfikacji kontrahentów oraz 
otrzymanych środków na rachunek VAT w szczególności, czy zapłacona faktura została wystawiona przez 
istniejący podmiot, czy czynności te zostały dokonane oraz czy kwoty podane na fakturze są zgodne 
z rzeczywistością w rozumieniu przepisów art 58 i art 83 Kodeksu Cywilnego. Należy zweryfikować 
również, czy dokonana płatność jest w prawidłowej wysokości oraz czy nie została dokonana omyłkowo.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Konopiska oraz kierownikom gminnych 
jednostek organizacyjnych Gminy Konopiska.
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
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