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ZARZĄDZENIE Nr 51/2019 

z dnia 08 listopada  2019 r. 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2019 z dnia 31 października 2019 r w sprawie ustalenia 

zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania 

mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 oraz art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), w związku z wejściem w życie 

ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1018) oraz ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz.). 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

 

Wprowadzam obowiązkowe stosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP) 

 

Zasady ogólne 

Wprowadza się obowiązek stosowania MPP dla wszystkich płatności wynikających 

z otrzymywanych przez Gminę i Jednostki faktur VAT (nie tylko w przypadku nabycia towarów 

i usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT o wartości przekraczającej ustawowy 

próg 15 tys. zł brutto) z uwagi na grożące Gminie sankcje wynikające z przepisów prawa 

podatkowego.  

 

W związku nowelizacją ustawy o VAT (w myśl ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw) wprowadzającą obowiązek stosowania 

MPP należy zwrócić szczególną uwagę na dokonywanie płatności w przypadku transakcji opisanych 

poniżej.  

 

1. W sytuacji nabycia przez Gminę/Jednostkę  towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 

ustawy o VAT, udokumentowanych fakturą VAT, jeżeli wartość brutto zakupu wynosi łącznie co 

najmniej 15 tys. PLN, Gmina/Jednostka dokonuje wyłącznie płatności z zastosowaniem 

MPP. 

2. Wartość brutto zakupu, o której mowa w pkt 1 (15 tys. PLN) odnosi się do łącznej wartości 

wykazanej na fakturze – wartość ta nie dotyczy wyłącznie towarów lub usług wskazanych 

w załączniku nr 15. Oznacza to, że jeżeli kwota należności wykazanej na fakturze za towar 

z załącznika nr 15 wynosić będzie mniej niż 15 tys. PLN brutto [przykładowo 1230 zł brutto 1000 

zł netto + 230 zł VAT-u)], a wartość brutto całej faktury wynosić będzie co najmniej 15 tys. PLN 

– Gmina/Jednostka obowiązana jest do zastosowania MPP do całej wartości faktury, 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej procedurze.  

 

Dokumentacja 

1. W sytuacji dostawy towarów oraz świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 przez 

Gminę na rzecz podatnika VAT, o wartości brutto co najmniej 15 tys. PLN, Osoba 

odpowiedzialna obowiązana jest do wystawienia faktury VAT z adnotacją „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

2. Jeżeli faktura VAT, o której mowa w pkt 1, została wystawiona przez Gminę bez adnotacji 

„mechanizm podzielonej płatności”, Osoba odpowiedzialna niezwłocznie kontaktuje się 

z nabywcą w celu poinformowania go o zaistniałej pomyłce. Informacja ta powinna zostać 
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udzielona w formie pisemnej (w tym również w formie mailowej),  a jej kopia pozostawiona w 

dokumentacji Gminy.  

3. Osoba odpowiedzialna, w sytuacji wystawienia błędnie faktury VAT (bez adnotacji o MPP), 

niezwłocznie koryguje fakturę VAT. 

4. Stosownie do przepisów niezastosowania się do powyższych zasad będzie skutkować sankcją 

w postaci ustalenia przez organy podatkowe dodatkowego zobowiązania podatkowego w 

wysokości odpowiadającej na 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub 

świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, wykazanej na tej 

fakturze. 

5. W sytuacji otrzymania przez Gminę lub Jednostkę faktury VAT dokumentującej nabycie 

towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15, o wartości brutto w wysokości co najmniej 

15 tys. PLN, Osoba odpowiedzialna obowiązana jest do weryfikacji dokumentu pod względem 

jego prawidłowości, tj. w szczególności w zakresie adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.  

6. W przypadku braku adnotacji, o której mowa powyżej, Osoba odpowiedzialna kontaktuje się 

z wystawcą faktury VAT, z prośbą o wystawienie korekty faktury VAT.  

7. Osoba odpowiedzialna w sytuacji opisanej w pkt 4, każdorazowo dokonuje płatności 

z zastosowaniem MPP, również w sytuacji, gdy faktura VAT nie została prawidłowo oznaczona 

adnotacją o MPP.  

 

Przepisy przejściowe 

1. W przypadku dostawy przez Gminę towarów lub usług, wymienionych w załączniku nr 11 lub 

załączniku nr 14 do ustawy o VAT, do których zastosowanie miał mechanizm odwrotnego 

obciążenia, dokonanych:  

a) przed dniem 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura 

została wystawiona po dniu 31 października 2019 r.,  

b) po dniu 31 października 2019 r., dla których faktura została wystawiona przed dniem 

1 listopada 2019 r. – stosuje się mechanizm odwróconego obciążenia.  

2. Zapis pkt 1 stosuje się odpowiednio do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 11 lub 

załączniku nr 14 do ustawy o VAT nabywanych przez Gminę.  

 

 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikom i Dyrektorom Jednostek. 

§ 5. 

Okresową (w szczególności w zależności od zmian przepisów) aktualizację Procedury powierza się 

Skarbnikowi Gminy.  

 

§ 6. 

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 listopada 2019 r 

 

 

 

 

 

 

Wyk: E Drozd 

 


