Zarządzenie Nr 177/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 stycznia 2019 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów
i usług oraz sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę-Miasto Płock
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 86, art. 90 ust. 1-6, art. 91 ust. 1-3, art. 99 i art.
109 ust.1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 r.
2174 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Procedurze rozliczeń podatku VAT w Gminie - Miasto Płock stanowiącej załącznik nr
1 do Zarządzenia nr 4079/2018 z dnia 08 marca 2018 r. zmienionego Zarządzeniem nr
4402/2018 z dnia 16 lipca 2018 r. wprowadzam następujące zmiany:

1) w przepisach ogólnych ust. 3
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
8) „Rachunku VAT Gminy – należy przez to rozumieć rachunek VAT prowadzony przez
bank dla rachunku rozliczeniowego Gminy – Miasto Płock o numerze 03 1020 1592 0000
2102 0265 0885”;

b) dodaje się podpunkty:
25) Mechanizmie podzielonej płatności- należy przez to rozumieć płatność polegającą na
tym, że:

a) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej
z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;

b) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto
wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy, albo na
rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest
prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób;
26) Przelewie Split Payment - rozumie się przez to przelew w którym następuję
rozdzielenie płatności przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu na wartość sprzedaży
netto oraz kwotę VAT;

27) Rachunku VAT- rozumie się przez to specjalne subkonto przy rachunku rozliczeniowym
posiadacza prowadzonym przez Bank lub SKOK, na który nabywcy towarów i usług, którzy
otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT, mogą realizować zapłaty w części lub
całości podatku VAT.

2) dopisuje się rozdział XIII. Zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności
w Gminie – Miasto Płock, jej jednostkach i zakładzie budżetowym.
„Rozdział XIII. Zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Gminie –
Miasto Płock, jej jednostkach i zakładzie budżetowym.

1. Gmina-Miasto Płock oraz jej jednostki organizacyjne dokonujące zakupów w imieniu i na
rzecz Gminy Miasto Płock przy płatności za faktury od 1 stycznia 2019 r. stosują
mechanizm podzielonej płatności w VAT. Jednocześnie kontrahenci zgodnie z zasadą
swobody umów mogą decydować, w jaki sposób dokonywane będą rozliczenia transakcji.

2. Realizacja zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności ma zastosowanie
wyłącznie pomiędzy czynnymi podatnikami VAT, jedynie do faktur z wykazaną kwotą
podatku VAT.

3. Od 1 lipca 2018 r. Gminie-Miasto Płock oraz jej jednostkom organizacyjnym bank
prowadzący rachunki rozliczeniowe otworzył automatycznie rachunki VAT. W przypadku
konieczności utworzenia większej ilości rachunków VAT, jednostka organizacyjna GminyMiasto Płock, informuje o tym Referat Rozliczeń Podatku VAT. Na podstawie
otrzymanych informacji, Gmina-Miasto Płock składa do banku wniosek o otwarcie
kolejnego rachunku VAT.

4. W przypadku, kiedy jednostka organizacyjna będzie chciała wystąpić do Urzędu
Skarbowego z wnioskiem o przekazanie środków zgromadzonych na jego rachunku VAT
na rachunek bankowy tej jednostki, przekazuje ten wniosek do Referatu Rozliczeń
Podatku VAT. Następnie wyznaczony pracownik Referatu Rozliczeń podatku VAT składa
ten wniosek do Urzędu Skarbowego w imieniu Gminy-Miasto Płock będącego
podatnikiem podatku VAT.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta Miasta Płocka,
Sekretarzowi Miasta Płocka, Skarbnikowi Miasta Płocka oraz kierownikom komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka i kierownikom jednostek organizacyjnych.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

