
ZARZĄDZENIE NR 77/19
WÓJTA GMINY JEMIELNICA

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie dokonywania płatności w Gminie Jemielnica oraz jednostkach organizacyjnych za 
pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 108a ust 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 – z późn. zm.1)  poz. 1629, poz. 2193, poz. 2215, poz. 2244, 
poz. 2354, poz. 2392, poz. 2433 oraz z 2019 r., poz. 675, poz. 1018, poz. 1520, poz. 1751 i poz. 2166) 
zarządzam, co następuje:

§ 1. Gmina Jemielnica oraz jej jednostki organizacyjne dokonujące zakupów w imieniu i na rzecz Gminy 
Jemielnica mają obowiązek stosowania modelu podzielonej płatności VAT, przy dokonywaniu płatności za 
faktury począwszy od 1 grudnia 2019 r.

§ 2. 1. 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 jedynie do faktur z wykazaną kwotą podatku VAT.

2. Mechanizm ten może być stosowany wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych realizowanych za 
pośrednictwem polecenia przelewu. Nie ma zastosowania przy innych formach rozliczeń bezgotówkowych, np. 
płatnościach kartami płatniczymi, przekazach oraz w przypadku płatności gotówkowych.

3. W przypadku wskazania przez kontrahenta będącego czynnym podatnikiem podatku VAT innego 
rachunku do zapłaty niż rachunek rozliczeniowy, który posiada wydzielony rachunek VAT, należy wstrzymać 
płatność do momentu wyjaśnienia przyczyny powstania takiej sytuacji. W przypadku gdy jest ona uzasadniona 
można dokonać płatności nie stosując modelu podzielonej płatności.

§ 3. Gmina Jemielnica i każda jednostka organizacyjna Gminy posiada utworzony przez bank wydzielony 
rachunek VAT dla wszystkich posiadanych rachunków rozliczeniowych.

§ 4. Każda umowa (zlecenie, zamówienie) na dostawę towarów i usług zawarta przez Gminę Jemielnica 
i jej jednostki organizacyjne z podatnikiem podatku VAT, powinna zawierać zapis: „Płatność wynikająca 
z umowy (zlecenia, zamówienia) zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split 
payment). Dla wskazanego przez Wykonawcę (Zleceniobiorcę) do płatności rachunku bankowego musi być 
utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej”.

§ 5. 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Jemielnica oraz  kierownikom jednostek 
organizacyjnych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2019 r.

 

Wójt Gminy Jemielnica

Marcin Wycisło

1) Zmiana tekstu jednolitego ogłoszona w Dz.U. z 2018 r., poz. 1629, poz. 2193, poz. 2215, poz. 2244, poz. 2354, 
poz. 2392, poz. 2433 oraz z 2019 r., poz. 675, poz. 1018, poz. 1520, poz. 1751 i poz. 2166)
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