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Burmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka. Leszczyny
z dnia 5 lutego 2019r.

w sprawie zmiany zarzqdzenia w sprawie wprowadzenia nowych procedur
realizacji zobowiqzai publicznoprawnych w zakresie podatku od towar6w

i uslug w Gminie i Mie6cie Czenyionka- Leszczyny.

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia I marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z p6Zniejszymi zmianami), ustawy z dnia
15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towar6w i uslug oraz niekt6rych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62 z p62niejszymi zmianami), ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174
z p62niejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 5 wrzeSnia 2016 r. o szczeg6lnych
zasadach rozliczei podatku od towar6w i uslug oraz dokonywania zwrotu Srodk6w
publicznych p%eznaczonych na realizacjq projekt6w finansowych z udzialem Srodk6w
pochodzqcych z bud2etu Unii Europejskiej lub od paistw czlonkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorzqdu
terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.280),

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
W zalqczniku do Zarzqdzenia nr 721118 Burmistrza Gminy i Miasta Czenrvionka-
Leszczyny z dnia 31 grudnia 2018r w sprawie ,,Procedur realizacji zobowiqzah
publicznoprawnych w zakresie podatku od towarow i uslug VAT w Gminie i Mie6cie
Czerwionka- Leszczyny" $ 15 otrzymuje nowe nastgpujqce brzmienie:

,,1. W zwiqzku z wprowadzeniem od '1 lipca 2018 r. do polskiego syslemu prawa

podatkowego tzw. mechanizmu podzielonej platno6ci (split payment), na podstawie

ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towar6w iuslug oraz

niektorych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 62 z p62niejszymi zmianami), Gmina

i Miasto Czerwionka- Leszczyny rczpoczyna dokonywanie rozliczen nale2noSci

i zobowiqzai z uwzglgdnieniem powy2szej formy od dnia 1 stycznia 2019r., o ile
niniejsza procedura nie stanowi inaczej.

2. W celu zapewnienia poprawnoSci i terminowoSci rozliczeh z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej platnoSci w Gminie i MieScie Czerwionka-Le szczyny

wprowadza siq procedury obowiqzujqce w tym zakresie.

Procedury obowiqzujq do wszelkich czynnoSci rozliczeniowych majqcych miejsce po

1stycznia2019r. (np. faktura otrzymana w grudniu 2018r.,a platna w styczniu 2019r.),

o ile niniejsza procedura nie stanowi inaczej.



3. W celu dochowania nalezytej starannoSci pzy realizaQi transakcji, w zakresie

zakupu towar6w i uslug na terytorium Polski, celem zabezpieczenia przed

nieSwiadomym udzialem w laricuchu transakcji majqcych na celu wyludzenie podatku

VAT, kt6re mogtyby mie6 negatywne konsekwencji dla Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny (np. skutkowa6 zakwestionowaniem prawa do dokonania odliczenia

podatku VAT), jak i os6b odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe Gminy oraz jej

jednostek i zakladu budzetowego wprowadza siq stosowanie podzielonej platnoSci

z uwzglgdnieniem aktualnej ,,Metodyki w zakresie oceny dochowania nale2ytej

staranno6ci przez nabywc6w w transakcjach krajowych".

4. Wzorzec dzialari majqcych na celu dochowanie nale2ytej starannoSci przez

kierownik6w jednostek organizacyjnych i kierownik6w kom6rek organizacyjnych

Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny stanowi aktualna zamieszczona na

stronach Ministerstwa Finans6w ,,Metodyka w zakresie oceny dochowania nale2ytej

staranno6ci przez nabywc6w w transakcjach krajowych"

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy i kierownicy kom6rek organizacyjnych

Urzgdu Gminy i Miasta zobowiqzani sq do dochowania nale2ytej starannoSci

polegajqcej na:

- weryfikacji kontrahenta przed rozpoczqciem z nim wsp6lpracy;

- regularnej weryfikacji kontrahenta w trakcie trwania wspolpracy;

- weryfikacji warunk6w na jakich realizowana ma by6 transakcja z kontrahentem;

- zaplacie za zakupione na terytorium kraju towary i uslugi z wykorzystaniem

mechanizmu podzielonej platno6ci.

W zwiqzku z zawieranq umowq/zleceniem na dostawQ towar6w lub uslug pracownicy

merytoryczni pzekazujqc umowg/zlecenie celem dokonania ewidencji w,,Centralnym

Rejestrze Um6w i Zlecefr", dolqczajq najp62niej od dnia 11 lutego 2019r. do

umowy/zlecen ia wydruk potwierdzajqcy:

- dokonanie sprawdzenia danych rejeskowych w publicznych rejestrach

przedsigbiorc6w (KRS, NlP, REGON, CEIDG),
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- wydruk potwierdzajqcy sprawdzenie statusu czynnego podatnika VAT (internetowa

wyszukiwarka Portalu Podatkowego Ministerstwa Finans6w

https://opusluqi. mf.qov. pl

5. Ka2da jednostka, podlegajqca centralizacji rozliczei podatku VAT (ednostki

bud2etowe Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny oraz zaklad budzetowy), posiada

jeden utworzo ny ptzez bank wydzielony rachunek VAT powiqzany z biezAcym

rachunkiem rozliczeniowym.

6. W przypadku koniecznoSci utworzenia wigcej ni2 jednego wydzielonego rachunku

VAT, jednostka wystqpuje samodzielnie do banku z dyspozycjq o utworzenie

dodatkowego wydzielonego rachunku VAT, jednocze6nie informujqc o tym Wydzial

Finansowo-BudZetowy pisemnie ze wskazaniem numeru dodatkowego rachunku VAT

oraz celu w jakim zostal utworzony.

7. W ramach czqstkowego rozliczenia podatku VAT, Gmina i Miasto Czerwionka-

Leszczyny posiada odrqbne rachunki VAT powiqzane odpowiednio z bie2qcymi

rachunkami rozliczeniowymi slu2qcymi do gromadzenia ,,Dochod6w Gminy", a tak2e

dokonywan ia,,Wydatk6w Gminy".

8. W ramach zbiorczego rozliczenia podatku VAT, Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny posiada odrgbny rachunek ,,ROZLICZENIA VAT" o numeze 12 8454 1095

2003 0000 0374 0112, slu2qcy do dokonywania rozliczeh gminy z Urzqdem

Skarbowym, a tak2e powiqzany z nim rachunek VAT ,,ROZLICZENIA-PODZIELONA

PI-ATNOSC VAT" o numerze 76 8454 1095 2003 0000 0374 0124, slu2qcy do

dokonywania pzelew6w wlasnych miqdzy gminq a jednostkami oraz Urzqdem

Skarbowym, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnoSci.

9. Rachunki VAT wymienione w pkt. 4, 5 i 6, zalo2one przez bank obslugujqcy,

prowadzone sq zgodnie z pzepisami aft.62a-62d ustawy Prawo bankowe.

l0.Rachunki VAT nie podlegajq automatycznemu zerowaniu salda na koniec roku.

'l l.stosowanie mechanizmu podzielonej platnoSci (split payment) jest dobrowolne.

Jednostki organizacyjne oraz Referat Ksiqgowo6ci winny kierowa6 sig zasadq

ograniczonego zautania i w przypadku transakcji wqtpliwych stosowa6 mechanizm

podzielonej platno6ci dla zaplaty zobowiqzari. Mechanizm podzielonej platnoSci mo2e
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by6 stosowany wylqcznie pomiqdzy czynnymi podatnikami VAT w rozliczeniach,

w kt6rych wystqpuje podatek od towar6w i uslug.

12. W celu dochowania nalezytej starannoSci podczas rozliczefi podatku od towar6w

i uslug, wprowadza siq w Gminie i Mie6cie Czerwionka- Leszczyny bgdqcej

podatnikiem podatku od towar6w i uslug oraz w jej jednostkach organizacyjnych,

obowiqzek stosowania mechanizm podzielonej platnoSci przy uZyciu komunikatu

przelewu dla zobowiqzafi przewy2szajqcych warto6c 10.000 zl netto (dotyczy warto6ci

umowy) z tytulu zawartej umowy na dostawg towar6w i Swiadczenia uslug na rzecz

innych czynnych podatnik6w VAT.

13. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny i jej jednostki organizacyjne zobligowane

sq do regulowania zobowiqzai wynikajqcych z wystawionych przez kontrahent6w

faktur VAT, zaewidencjonowanych w rejestrze zakup6w zaliczanych do Srodk6w

trwatych lub pozostalych naby6 podlegajqcych calkowitemu lub czgSciowemu

odliczeniu podatku naliczonego w ramach mechanizmu podzielonej platno6ci

w ka2dym pzypadku.

'14. Dopuszcza sig dokonywanie platno6ci za transakcje, o kt6rych mowa w ustQpie

11 - 13 bez zastosowania mechanizmu podzielonej platnoSci tyko w uzasadnionych

przypadkach, gdy na podstawie szczeg6lowej weryfikacji kontrahenta oraz warunk6w

dokonywanej transakcji, uprawdopodobniony zostal fakt dochowania nale2ytej

starannoSci, o kt6rel mowa w ust. 3.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy i kierownicy kom6rek organizacyjnych

Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ponoszq pelnq odpowiedzialno66 za

weryfikacjq wiarygodno6ci kontrahenta i ewentualnq rezygnacjq z zastosowania

mechanizmu podzielonej platno6ci.

15. Jednostki bud2etowe Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zaklad

bud2etowy powinny zwr6ci6 uwage, i2 zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finans6w

najwa2niejszym czynnikiem przy ocenie dochowania nale2ytej starannoSci jest

zmiana, bez ekonomicznego uzasadnienia, dotychczasowych zasad wsp6lpracy

miQdzy podatnikiem, a jego kontrahentem. Jako okoliczno6ci, kt6re wskazujq na

mo2liwo56 braku dochowania nale2ytej staranno6ci wskazai nale2y w szczeg6lnoSci:

- zawarcie transakcji bez ryzyka gospodarczego,



- platno66 got6wkq albo obnizenie ceny w razie platno6ci got6wke - w przypadku gdy

warto6d transakcji pzekracza 15 000 zl,

- zaplala za towar na dwa odrQbne rachunki bankowe (nie dotyczy mechanizmu

podzielonej platnoSci), rachunek podmiotu trzeciego lub rachunek zagraniczny,

- cena towaru znaczqco odbiega od ceny rynkowej- bez ekonomicznego uzasadnienia,

- transakcja - bez ekonomicznego uzasadnienia dotyczyla towar6w, kt6re nalezaly do

innej bran2y niz ta, w kt6rej dziala kontrahent i kt6rych dotychczas podatnik od niego

nie nabywal,

- termin platnoSci za towar od podatnika byl kr6tszy niz standardowy termin platnoSci,

bez ekonomicznego uzasadnienia,

- transakcja zostala pzeprowadzona na warunkach znacznie odbiegajqcych od tych,

kt6re uznawane byly w danej bran2y za gwarantujqce bezpieczeistwo obrotu,

- kontrahent dostarczal towary niezgodne z wymaganiami jakoSciowymi okre6lonymi

w przepisach prawa powszechnie obowiqzujqcego,

- transakcja pomiqdzy podatnikiem a kontrahentem nie zostala udokumentowana

umowq w formie pisemnej (w tym w formie elekhonicznej), zam6wieniem lub innym

potwierdzeniem warunk6w tej transakcji,

- w dotychczasowych transakcjach kontrahent bez uzasadnienia zmienil spos6b

transportu towaru (np. towar mial by6 dostarczony z Polski, a jest przewo2ony

z terytorium innego paristwa.

ro. Najdalej od dnia 11.02.2019r. przy zawieraniu um6w z kontrahentami wprowadza

sig zapis: ,,OSwiadczam, i2 numer rachunku bankowego wskazany na faktuze/umowie

jest numerem wta6ciwym do dokonywania rozliczefi na zasadach podzielonej platno5ci

(split payment)'- Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towar6w i uslug

zmieniona ustawq z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towar6w

i uslug oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 62 z p62niejszymi

zmianami).

Na druku zapytania ofertowego zamieszcza sig zapis:
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,,Numer rachunku bankowego wskazany na fakturze powinien by6 numerem

wlaSciwym do dokonywania rozliczefi na zasadach podzielonej platnoSci (split

payment)'- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w i uslug zmieniona

ustawq z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towar6w i uslug oraz

niekt6rych innych ustaw (Dz. U.22018 r. poz.62 z p62niejszymi zmianami).

W uzasadnionych przypadkach istnieje mo2liwoSd rezygnacji z zapis6w, o kt6rych

mowa wy2ej, po szczeg6lowym, pisemnym uzasadnieniu dokonanym pzez

kierownika jednostki organizacyjnej Gminy lub kierownika kom6rki organizacyjnej

Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Uzasadnienie stanowi6 bgdzie

zalqcznik do umowy zlo2onej do Centralnego Rejestru Um6w.

17. Wz6t o6wiadczenia, kt6ry nale2y stosowad do um6w zawartych najdalej od dnia

11 lutego 2019r. stanowi zalqcznik nr 7 do procedury.

Natomiast w przypadku um6w zawartych pzed dniem 11 lutego 2019r. oraz um6w

sporzqdzonych przed tq datq, a nie zawierajqcych zapis6w, o kt6rych mowa w ustQpie

16 lecz nadal obowiqzujqcych, wprowadza siq obowiqzek informowania stron umowy

o stosowaniu przez Gminq i Miasto Czerwionka-Leszczyny rozliczefi na zasadach

podzielonej platnoSci.

Wz6r zawierajqcy tre56 informacji stanowi zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia.

18. Nie stosuje siq zapis6w o kt6rych mowa w ust. 16 - 17 w przypadku zastosowania

ust.1 4.

19. Wszelkie wplaty na rachunki VAT oznaczone jako wplaty mylne, po sprawdzeniu

braku uzasadnienia dla mo2liwo6ci ich przyjgcia i zakwalifikowania do 2r6del

dochod6w, podlegajq zwrotowi w formie komunikatu przelewu na rachunki VAT

podatnik6w, kt6rzy dokonali tych wplat.

20. Zwrol Srodk6w z kt6regokolwiek rachunku VAT jednostek bud2etowych na

rachunek bie2qcy Gminy mo2e odbyc siq po uzyskaniu stosownej zgody wlaSciwego

Naczelnika Uzgdu Skarbowego.

21 .\N przypadku kiedy posiadaczem rachunku VAT jest jednostka organizacyjna,

w6wczas w celu uwolnienia Srodk6w z tego rachunku VAT, wniosek do Naczelnika

Urzqdu Skarbowego w tym zakresie sklada Gmina. Gmina we wniosku wskazuje

wtedy numer rachunku VAT swojej jednostki organizacyjnej oraz numer rozliczeniowy,



z kt6rym powiqzany jest ten rachunek. Zlo2enie wniosku o uwolnienie 5rodk6w

z rachunku VAT popzedza pismo jednostki organizacyjnej skierowane do Gminy,

w kt6rym wnioskuje o uwolnienie 5rodk6w.

22. Uslala siq nastgpujqcq procedurq przeplyw6w finansowych, w tym pomiqdzy

rachunkami VAT:

a) dla jednostek bud2etowych objqtych centralizacjE:

- platno6ci wydatk6w (r6wnie2 przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej platno6ci)

dokonuje siq wylqcznie z rachunku rozliczeniowego lednostki,

- Srodki pozostajqce na rachunku VAT prowadzonego dla dochod6w przekazuje siQ

na rachunek rozliczeniowy jednostki po uzyskaniu zgody naczelnika Urzgdu

Skarbowego. Srodki te podlegajq przekazaniu do Gminy jako zrealizowane dochody;

b) dla zakladu bud2etowego objqtego centralizacjq:

- platno5ci wydatk6w (r6wnie2 przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej platnoSci)

dokonuje siq z rachunku rozliczeniowego zakladu, przy wykorzystaniu Srodk6w

zgromadzonych na rachunku VAT.

23. W celu zapewnienia prawidlowoSci i terminowoSci rozliczenia przez Gming i Miasto

Czerwionka-Leszczyny podatku VAT zobowiqzuje Dyrektor6w jednostek

organizacyjnych do uwzglqdnienia postanowiei niniejszego zarzqdzenia w polityce

rachunkowo6ci i planie kont jednostki."

Wykonanie zarzqdzenia powierza siq Skarbnikowi Gminy, dyrektorom jednostek
organizacyjnych Gminy oraz pracownikom Urzqdu Gminy i Miasta Czeruionka-
Leszczyny.

s3
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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BURMTS'fRZ
GMINY I MIASTA

Czerwtonka-LeszczYnY

ZalAcznlk
DozarzEdzenia 46119
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka- Leszczyny
z dnia 5 lutego 2019r.

lnformacja

lnformujg, i2 na podstawie przepis6w ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie

ustawy o podatku od towar6w iuslug oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U.2018r.,

poz. 62 z p62niejszymi zmianami), Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny stosuje od

dnia 1 .01 .2019r. przepisy o stosowaniu mechanizmu podzielonej platno6ci.
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Burmi$re
nlnV i ttrliasta

\.}r**

\\n


