
UCHWAŁA NR 483/2018 

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym 

podatkiem VAT w powiecie nowodworskim i jego jednostkach organizacyjnych 

Na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62) oraz art.32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności w celu  zapewnienia 

w powiecie nowodworskim i jego jednostkach  organizacyjnych, spójności we wprowadzeniu 

nowych jednolitych zasad płatności należności wynikających z otrzymanych faktur z wykazanym 

podatkiem VAT, otrzymywanych od kontrahentów, będącymi dostawcami towarów lub 

świadczeniodawcami usług bezpośrednio dla jednostek. 

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) prawie bankowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. Zm.); 

2) ustawie o podatku od towarów i usług – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). 

§ 3.  1. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności - co do zasady - dotyczy każdej faktury, 

której termin płatności przypada po 30 września 2018r. 

§ 4. Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że: 

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku VAT wynikająca 

z otrzymanej faktury dokonywana jest na rachunek VAT dostawcy, 

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej 

z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek dostawcy, dla którego jest prowadzony 

rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób. 

§ 5. Mechanizm podzielonej płatności można zastosować wyłącznie w sytuacji gdy: 

1) dostawca towarów i usług jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług – status 

dostawcy należy przed dokonaniem podzielonej płatności zweryfikować na portalu 

podatkowym prowadzonym przez Ministra Finansów; 



2) dostawa towarów lub usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 

(z wyłączeniem stawki podatku VAT 0%) – faktura dokumentująca dostawę towarów i usług 

musi zawierać kwotę netto oraz kwotę podatku VAT; 

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

4) zapłata za fakturę dokonywana jest wyłącznie w sposób bezgotówkowy – mechanizm 

podzielonej płatności nie ma zastosowania przy transakcjach gotówkowych lub 

realizowanych za pomocą kart płatniczych.  

§ 6. 1. W celu stosowania mechanizmu podzielonej płatności bank prowadzący bankową 

obsługę Powiatu i jego jednostek organizacyjnych otworzył dla rachunków rozliczeniowych 

rachunki VAT. 

2. Szczegółowe zasady funkcjonowania rachunków VAT określają art. 62a – 62e Prawa bankowego. 

§ 7. 1. Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności odbywa się za pomocą 

komunikatu przelewu (w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach O/Czosnów – Przelew 

Vat). 

2. Zasady realizacji przelewu VAT (komunikatu przelewu) przez bank określa art. 62c Prawa 

bankowego. 

§ 8. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek do ścisłego przestrzegania postanowień zarządzenia 

oraz uwzględnienia jego zapisów w polityce rachunkowości jednostki. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu /-/ Magdalena Biernacka 

2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak 

3. Członek /-/ Anna Maliszewska 

4. Członek /-/ Radosław Kasiak 

5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki 


