ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2020
WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 16 listopada 2020 r.
w sprawie dokonywania płatności w Gminie Lubicz oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem
mechanizmu podzielonej płatności VAT
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713) w związku z art. 108a ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) dotyczy wszystkich gminnych jednostek
budżetowych.
§ 2. Zobowiązuje się do obligatoryjnego stosowania MPP „mechanizmu podzielonej płatności” faktur
dokumentujących transakcje tzw. wrażliwe z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, gdzie muszą być spełnione
trzy warunki łącznie zastosowania obowiązkowego MPP tzn.:
1) Należność ogółem, która wynika z faktury (tj. wartość brutto całej faktury) wynosi lub przekracza
15 000 zł,
2) Co najmniej jedna z pozycji na fakturze musi dotyczyć towarów lub usług wrażliwych (określonych
w załączniku nr 15 do ustawy o VAT),
3) Sprzedawca i nabywca muszą być podatnikami VAT. Od 1 października 2020 r. na potrzeby oznaczenia
MPP w nowym JPK_VAT7 należy szczegółowo analizować każdą transakcję pod kątem obowiązkowego
MPP i oznaczania TYLKO tych faktur, które podlegają obowiązkowemu MPP. Kod MPP dotyczy tylko
transakcji objętych obowiązkiem stosowania MPP.
§ 3. 1. W celu umożliwienia dokonywania płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności,
bank prowadzi dla każdej jednostki organizacyjnej Gminy Lubicz, objętej centralizacją VAT, przynajmniej
jeden Rachunek VAT.
2. W przypadku braku środków na własnym wydzielonym rachunku VAT, jednostka dokonuje wpłaty
podatku VAT przelewem ze swojego rachunku podstawowego na podstawowy rachunek bankowy Gminy
Lubicz.
§ 4. Zobowiązuje się do zachowania procedury kontroli „Białej listy podatników VAT” przy realizacji
płatności.
§ 5. Zobowiązuje się wszystkich kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Lubicz oraz
kierowników wszystkich jednostek budżetowych Gminy Lubicz do wdrożenia niniejszych zasad
w kierowanych komórkach oraz jednostkach budżetowych.
§ 6. Traci moczarządzenie nr 0050.2.16.2018 Wójta Gminy Lubicz z dnia 27 czerwca 2018 r.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób określony w §
65 Statutu Gminy.
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