
Zarzqdzenie Nr ORG.120.35.2019 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 31.10.2019 roku. 

w sprawie rozl iezan ia platnosci podatku VAT w Gminie Baboszewo oraz jednostkaeh 

organizaeyjnyeh za posrednietwem metody podzielonej plat no sci (split payment). 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 506 ze zm.l, w zwiqzku z art. 108a-l08d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od 

towar6w i uslug (Dz.U. z 2018 r. poz. 2714 ze zm.l. zarzqdzam, co nastE:puje: 

§1 

Gmina Baboszewo oraz jej jednostki orga nizacyjne dokonujqce zakup6w w imieniu i na rzecz Gminy 

Baboszewo majq obowiqzek stosowania modelu podzielonej platnosci VAT, przy dokonywaniu 

platnosci za faktury POCZqwszy od llistopada 2019 roku. 

§2 

Mechanizm podzielonej platnoSci moze bye stosowany wylqczn ie w odniesieniu do t ransakcj i 

dokonywanych przez podatnik6w VAT na rzecz innych podatnik6w VAT. Realizacja zaplaty w ramach 

podzielonej platnosci ma zastosowanie jedynie do faktur z wykazanq kwota podatki VAT. 

§3 

Mechanizm ten moze bye stosowany wylqcznie przy platnosciach bezgot6wkowych real izowanych za 

posrednictwem po lecenia przelewu. Nie ma zastosowania przy innych fo rmach rozliczen 

bezgot6wkowych. 

§4 

Metodq podzielonej platnosci nie obejmuje siE: faktur proforma, kt6re w rozumieniu ustawy 0 VAT 

nie Sq fakturami. 

§5 

Gmina Baboszewo i kaida jednostka organizacyjna Gminy posiada utworzony przez bank wydzie lony 

rachunek VAT dla wszystkich posiadanych rachunk6w rozliczeniowych. 

§6 

Gmina posiada gl6wny wydzie lony rachunek VAT dla rozliczen Gminy Baboszewo z UrzE:dem 

Skarbowym w zakresie podatku VAT. 

§7 

W przypadku koniecznosci utworzenia wiE:cej nii jednego wydzielonego rachunku VAT, jednostka 

organ izacyjna Gminy Baboszewo wystE:puje samodzielnie do banku z dyspozycjq 0 utworzenie 

dodatkowego wydzielonego rachunku VAT. 



§8 

Jednostki organizacyjne Gminy zobowiqzane Sq do platnosci z tytulu otrzymanych faktur i placonych 

za liczek, zawie rajqcych kwot~ podatku VAT, za posrednictwem metody podzielonej platnosci, 

o ktorej mowa wart. 108a ustawy 0 VAT, w przypadku zobowiqzan na kwot~ wynikajqcq z art.19 

pkt 2 ustawy z 6 marca 2018 r. z tytulu dostaw towarow i swiadczenia uslug na rzecz innych 

podatnikow VAT. 

§9 

Jednostki orga nizacyjne Gminy Baboszewo oraz komorki organizacyjne Urz~du Gminy Baboszewo 

w zakres ie umow, zlecen, zamowien dotyczqcych zakupu towarow oraz zakupu uslug, powinny 

zawierac zap isy okreslajqce rozliczenie platnosci za posrednictwem metody podzielonej platnosci 

(sp lit payment) oraz oswiadczenie informujqce, ze wskaza ny rachunek bankowy nalezy do 

wykonawcy umowy i zostal dla niego utworzony wydzielony ra chunek VAT na cele prowadzonej 

dzialalnosci gospodarczej . 

§10 

W zwiqzku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej platnosci nie ulega zmianie sposob rozliczania 

VAT wyn ikajqcy ze skladanych deklaracji podatkowych przez jednostki organizacyjne obj~te 

centralizacjq podatkowq. 

§11 

1. Wykonanie zarzqdzenia powierza s i~ pracownikom Urz~du Gminy Baboszewo oraz kierownikom 

gminnych jednostek orga nizacyjnych. 

2. Nadzor nad wykonaniem zarzqdzen ia powierzam Skarbnikowi Gminy Baboszewo. 

§12 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z mocq od 1listopada 2019 roku . 


