
 

Zarządzenie nr 93.2019 

Wójta Gminy Komprachcice 

z dnia 31 października 2019 r. 

w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), art. 30 

ust. 1, art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), w związku z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2024, z 2018 r. poz. 1629, poz. 2193, poz. 

2215, poz. 2244, poz. 2354, poz. 2392 i poz. 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, poz. 1018, poz. 1520 i poz. 1751) oraz 

w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187; zm.: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1629, poz. 2243 i poz. 2354 oraz z 2019 r. poz. 326, poz. 730, poz. 875, poz. 1074, poz. 1501, poz. 1520, poz. 

1622, poz. 1667, poz. 1696 i poz. 1751) zarządza się, co następuje: 

 

§1 

Wprowadza się zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Komprachcice oraz 

w następujących jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym Gminy Komprachcice: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komprachcicach; 

2) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach;  

3) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach; 

4) Zespół Obsługi Placówek Oświatowych; 

5) Publiczny Żłobek w Polskiej Nowej Wsi; 

6) Przedszkole Publiczne  w Komprachcicach; 

7) Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi; 

8) Przedszkole Publiczne  w Ochodzach; 

9) Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach; 

10) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  w Polskiej Nowej Wsi; 

11) Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie; 

12) Publiczna Szkoła Podstawowa w Domecku. 

 

§2 

W celu dochowania należytej staranności podczas rozliczeń podatku od towarów i usług wprowadza się 

mechanizm podzielonej płatności dla wszystkich zobowiązań dla których da się wyodrębnić niezerową wartość 

podatku od towarów i usług. 

 

§3 

Mechanizm podzielonej płatności można zastosować wyłącznie w sytuacji gdy: 

1) dostawca towarów i usług jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług;  

2) dostawa towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce wyższej niż 0% - 

inaczej mówiąc na fakturze znajduje się niezerowa wartość kwoty podatku VAT; 

3) transakcja rozliczana jest w złotych polskich (transakcje krajowe); 

4) zapłata za fakturę dokonywana jest w sposób bezgotówkowy. 

 

§4 

1. Status dostawcy – czy jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług – należy przed dokonaniem 

płatności zweryfikować na portalu podatkowym prowadzonym przez Ministra Finansów w wykazie 



 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych 

do rejestru VAT (biała lista podatników VAT) dostępnym pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-

podatnikow-vat-wyszukiwarka/. 

2. Należy również zweryfikować w ww. wykazie numer konta bankowego podatnika – konto podane na 

fakturze i konto figurujące na portalu muszą być identyczne.  

3. Wyjątkiem od reguły określonej w ust. 2 może być indywidualna interpretacja podatkowa dla podatników 

takich jak Gmina Komprachcice, posiadających inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do 

rachunków wyświetlonych w ww. wykazie. 

 

§5 

Bank prowadzący obsługę bankową Gminy Komprachcice oraz jej jednostek budżetowych i zakładu budżetowego 

otworzył dla rachunków rozliczeniowych rachunki VAT. Szczegółowe zasady funkcjonowania rachunków VAT 

określają art. 62a-62e ustawy Prawo bankowe. 

 

§6 

1. Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności odbywa się za pomocą komunikatu przelewu – 

przelew VAT.  

2. Zasady realizacji przelewu VAT przez bank określa art. 62c ustawy Prawo bankowe. 

 

§7 

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 

§8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.11.2019 r. z wyjątkiem §4 ust. 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 

01.01.2020 r. 

 

 

Wójt Gminy Komprachcice 

( - ) 

Leonard Pietruszka 


