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ZARZĄDZENIE NR 57/VIII/2020 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW 

z dnia 3 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 223/VIII/2019 z dnia 31 października 2019r. w sprawie rozliczania 

płatności podatku VAT w Mieście i Gminie Pleszew oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem 

metody podzielonej płatności 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art.31 oraz art. 33 ust.3 w związku z art.11 a ust.3 ustawy z 08 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 108a ust. 1-3, art. 96 b ust. 1  ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami) 

wprowadzającej do polskiego systemu prawa podatkowego m.in. obowiązkowy mechanizm podzielonej 

płatności („split payment”) oraz obowiązek stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy 

dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi – „biała lista podatników”,  zarządzam 

co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 223/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 października 2019r. 

w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Mieście i Gminie Pleszew oraz jednostkach organizacyjnych 

za pośrednictwem metody podzielonej płatności § 2 otrzymuje  brzmienie: 

„§ 2. 1 Miasto i Gmina Pleszew oraz jej jednostki budżetowe, dokonujące zakupów w imieniu  

i na rzecz Miasta i Gminy Pleszew, zobowiązane są do stosowania mechanizmu podzielonej płatności 

(zwanej MPP),  przy dokonywaniu płatności za faktury od kontrahentów z wykazaną kwotą podatku od 

towarów i usług (bez względu na przysługujące bądź nie prawo do odliczenia podatku VAT), na 

zasadach wynikających z niniejszego zarządzenia.  

2. Mechanizm podzielonej płatności może być stosowany wyłącznie w odniesieniu do 

transakcji dokonywanych przez podatników VAT na rzecz innych podatników VAT. 

3. Realizacja zapłaty w ramach podzielonej płatności ma zastosowanie jedynie do faktur  

z wykazaną kwotą podatku VAT. 

4. Mechanizm ten może być stosowany wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych 

realizowanych za pośrednictwem bankowego polecenia przelewu i nie ma zastosowania przy innych 

formach rozliczeń bezgotówkowych, np. płatnościach kartami płatniczymi, przekazach, wekslach, 

kompensatach, potrąceniach oraz  w przypadku płatności gotówkowych. 

5. Metodą podzielonej płatności nie obejmuje się faktur: 

1) faktur proforma, które w rozumieniu ustawy o VAT nie są fakturami; 

2) faktur wewnętrznych niezawierających wykazanej kwoty podatku VAT. 

6. Miasto i Gmina Pleszew i jednostki organizacyjne zobowiązane są do płatności z tytułu MPP 

przy transakcjach oraz zamówieniach towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy 

o VAT, w których jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, 

przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty w każdym przypadku, począwszy od 1 stycznia 

2020r. 

7. W wyjątkowych jednostkowych sytuacjach uzasadnionych między innymi względami 

ekonomicznymi, organizacyjnymi lub technicznymi jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Pleszew 

oraz komórki merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy Pleszew mogą – po wyrażeniu zgody przez 

Skarbnika Miasta i Gminy Pleszew dokonać płatności z tytułu otrzymanej faktury VAT za pomocą 

tradycyjnego przelewu krajowego – bez zastosowania MPP, chyba, że istnieje obowiązek stosowania 

MPP, o którym mowa w art. 108a ustawy o VAT w przypadku płatności spełniających łącznie dwa 

warunki: 

- transakcje na kwotę przekraczające 15 tys. zł brutto lub równowartość tej kwoty, 

- dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.” 
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§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew, kierownikom 

jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz dyrektorom jednostek budżetowych  

Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


