
 

 

UCHWAŁA Nr 156/2019 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 27 listopada 2019 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia instrukcji rozliczenia płatności za pośrednictwem mechanizmu 

podzielonej płatności  

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.1) oraz rozdziału 1a ustawy z dnia 11 marca 

2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.2), uchwala się, co 

następuje: 

§1. Wprowadza się instrukcję rozliczania płatności za pośrednictwem mechanizmu 

podzielonej płatności w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Toruńskiego, objętych centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, 

stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu oraz Dyrektorom 

jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 grudnia 

2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 

 Marek Olszewski  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w z 2016 r. poz. 2024, z 2018 r. poz. 1629, 

poz. 2193, poz. 2215, poz. 2244, poz. 2354, poz. 2392 i poz. 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, poz. 1018, poz. 1520, 

poz. 1751, poz. 2166 i poz. 2200. z 2018 r. poz. 2245. 



 

Załącznik  

do uchwały nr  156/2019 

Zarządu Powiatu Toruńskiego  

z dnia 27.11.2019 r. 

 

Instrukcja rozliczenia płatności za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności 

(split payment) w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Toruńskiego  objętych centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług. 

1. W związku solidarną odpowiedzialnością podatnika od 01.12.2019 r. Starostwo Powiatowe                    

i jednostki organizacyjne Powiatu Toruńskiego dokonują płatności za towary wymienione                      

w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług 

mechanizmem podzielonej płatności. 

2. Dla celów mechanizmu podzielonej płatności w banku obsługującym Powiat Toruński                          

w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, zostały utworzone rachunki VAT powiązane 

z rachunkami rozliczeniowymi. 

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

transakcji dokonywanych przez podatników VAT na rzecz innych podatników VAT. 

4. Mechanizm podzielonej płatności stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych 

w polskich złotych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu. 

5. Mechanizm podzielonej płatności obejmuje również płatności zaliczkowe wnoszone przed 

wystawieniem faktury. 

6. Przy zapłacie za transakcję w formie zaliczki z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności, należy w treści przelewu umieścić zapis „ zaliczka” 

7.1. Wystawione przez kontrahenta faktury, które będą podlegały z mocy ustawy zapłacie za 

pomocą mechanizmu podzielonej płatności,  powinny zawierać oznaczenie o treści 

„mechanizm podzielonej płatności” w skrócie „MPP”. 

7.2. Brak wskazania informacji na fakturze o obowiązkowym „mechanizmie podzielonej 

płatności”, należy skorygować fakturą korygującą lub notą korygującą. 

8. Brak oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” na otrzymanej od kontrahenta fakturze 

nie zwalnia z obowiązku dokonania zapłaty w formie podzielonej płatności. 

9. 1. Przed dokonaniem zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności zobowiązuje się osoby 

odpowiedzialne za wykonanie przelewu, każdorazowo do zweryfikowania na stronie 

Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl) w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 

tzw. „Biała lista podatników” statusu podatnika VAT oraz numeru rachunku bankowego 

podatnika, na który powinna być dokonana płatność. 

http://www.mf.gov.pl/


9.2. Weryfikacja podatnika powinna być potwierdzona wydrukiem, który należy dołączyć do 

faktury. 

9.3. Dopuszcza się możliwość przechowywania potwierdzenia z weryfikacji podmiotu także na 

elektronicznym nośniku danych. 

9.4. W przypadku braku w „Wykazie” określonym w pkt.1 numeru rachunku bankowego 

wskazanego przez kontrahenta na fakturze lub umowie, należy dokonać zapłaty na przypisany 

do kontrahenta rachunek z „Wykazu”, a w przypadku jego braku należy w przeciągu 3 dni od 

dokonania płatności zawiadomić o tym fakcie Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

10. Starostwo Powiatowe w Toruniu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Toruńskiego objęte 

centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług przy zawieraniu umów 

dotyczących transakcji na kwotę 15.000 zł i powyżej tej kwoty, których przedmiotem są towary 

i usługi zawarte w załączniku nr 15 do ustawy powinny umieszczać wyrazy „mechanizm 

podzielonej płatności”. 

11. W związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności nie ulega zmianie sposób 

rozliczania podatku VAT wynikający ze składanych deklaracji podatkowych przez jednostki 

organizacyjne objęte centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług.  

12. Przy zawieraniu umów w zakresie dostarczania towarów i usług Starostwo Powiatowe                         

i jednostki organizacyjne Powiatu Toruńskiego zawierają klauzulę „ Płatność na rachunek 

bankowy z faktury lub umowy bądź na rachunek ujęty w „Wykazie podatników  VAT” pod 

rygorem odmowy zapłaty.  

13. Od 01.01.2020 Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne Powiatu Toruńskiego  mają 

obowiązek stosowania modelu podzielonej płatności do wszystkich faktur i zaliczek                                     

z wykazanym podatkiem VAT.  

 


