
Zarządzenie Nr 98.2020
Wójta Gminy Przystajń

z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 131/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wdrożenia
procedury podzielonej płatności VAT 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), w związku z art.
108a-108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz.U.2020.106), art.
117ba §1 – §5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325 t.j.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się § 6 i otrzymuje on brzmienie:

„§ 6. 1.Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w § 1, ma być stosowany
w odniesieniu do każdej płatności zobowiązania wynikającego z trzymanych faktur bez względu na
wartość i rodzaj transakcji.

2.  Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej  płatności  dotyczy także faktur zaliczkowych
wystawionych zgodnie z art. 108a ust. 1 c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług.

3. Dopuszcza się płacenie za towary lub usługi na podstawie faktur pro-forma pod warunkiem, że
ich wartość nie przekracza 15 000,00 zł i towar lub usługa nie znajdują się w załączniku nr 15 do
ustawy o podatku od towarów i usług.

4.  Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczy także płatności na rachunki
cesyjne banków/SKOK niezamieszczone w wykazie,  które nie stanowią rachunków rozliczenio-
wych w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe.

5. Obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności nie dotyczy płatności z tytułu zajętej
przez komornika lub organ egzekucyjny wierzytelności. W tym przypadku, w miejsce obowiązku
zapłaty kontrahentowi za nabyte towary lub usługi wystepuje nowy tytuł płatnosci – realizacja zaję-
cia wierzytelności. ”

§ 2. Zmienia się § 7 i otrzymuje on brzmienie:

„§ 7. 1. Przed dokonaniem płatności należy każdorazowo zweryfikować rachunek dostawcy, na któ-
ry dokonuje się płatności, oraz czy faktura zawiera prawidłowe oznaczenia i dane dostawcy w celu
uniknięcia sankcji wynikających z kodeksu karno-skarbowego, ordynacji podatkowej i ustawy o po-
datku od towarów i usług.

2. W przypadku braku możliwości weryfikacji rachunku bankowego dostawcy z powodu braku nu-
meru rachunku na tzw. Białej liście podatników VAT, płatności dokonuje się na podany w fakturze
numer konta bankowego z zastosowaniem metody podzielonej płatności.

W przypadku odrzucenia transakcji przeprowadzonej metodą podzielonej płatnosci, wykonuje się
przelew bez tej metody na konto podane przez kontrahenta w fakturze, jednocześnie przesyłając za-
wiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wy-
kazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to-
warów i usług (ZAW-NR).



W Urzędzie oraz jednostkach podległych prowadzi się rejestr wystawionych zaświadczeń ZAW-
NR. Zawiadomienie składa się tylko przy pierwszym przelewie na dany rachunek bankowy kontra-
henta, przy kolejnej płatności odnotowuje się tylko informację na temat pierwszego zawiadomienia
złożonego w tej sprawie.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Przystajń.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Wójt 

   Henryk Mach


