Zarządzenie Nr 442/2019
Prezydenta Miasta Leszna z dnia 09 września 2019 r.
w sprawie zasad dokonywania płatności za faktury z wykazaną kwotą VAT
w Mieście Leszno i jego jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz w związku z art. 108a ustawy o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm., dalej ustawa VAT) jak również
w związku z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1018), uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. akt I FPS 1/13, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 oraz uchwałą Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r. sygn. akt I FPS 4/15 zarządza się,
co następuje:
§ 1.
wprowadza się obowiązkowo w Mieście Leszno i w jego scentralizowanych, na podstawie
ustawy VAT, jednostkach organizacyjnych mechanizm podzielonej płatności określony
w ustawie prawo bankowe do płatności za faktury z wykazaną kwotą VAT.
§ 2.
1. Przy dokonywaniu płatności za faktury o wartości 15 000 zł i więcej z wykazaną kwotą
VAT osoby dokonujące przelewów obowiązane są sprawdzać, czy rachunek, na który ma
zostać zlecona zapłata, znajduje się na „białej liście podatników” prowadzonej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej.
2. W przypadku dokonania przelewu na inny rachunek niż wskazany na „białej liście
podatników” należy przygotować zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego
właściwego dla dostawcy towaru lub świadczeniodawcy usługi o zapłacie na inny rachunek.
3. Zawiadomienie powinno zawierać:
1) numer identyfikacyjny, nazwę oraz adres siedziby podatnika dokonującego
zapłaty należności, tj. dane Miasta Leszna;
2) dane wystawcy faktury wskazane na fakturze (numer identyfikacyjny, nazwę
albo imię i nazwisko oraz adres);
3) numer rachunku, na który dokonano zapłaty należności;
4) wysokość należności zapłaconej przelewem na rachunek, o którym mowa
w pkt 3 i dzień zlecenia przelewu na ten rachunek.
4. W przypadku wprowadzenia przez Ministra Finansów wzoru
o którym mowa w ust. 3 należy stosować wzór takiego zawiadomienia.

zawiadomienia,

5. Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe przygotowane zawiadomienia składają do
Biura Centralnych Rozliczeń VAT Miasta Leszna następnego dnia po dniu dokonania
przelewu.
6. Do ww. zawiadomienia należy dołączyć:
a) kopię faktury, na podstawie której dokonano przelewu płatności,
b) kopię potwierdzenia dokonania zapłaty, np.: potwierdzenie przelewu/ szczegóły
transakcji zrealizowanej.

7. Biuro Centralnych Rozliczeń VAT Miasta Leszna dokonuje kontrolnej analizy zasadności
zawiadomienia, a w razie konieczności wysyłki w imieniu Miasta Leszna do właściwego
naczelnika urzędu skarbowego.
§ 3.
Miasto Leszno oraz jego jednostki budżetowe i zakłady budżetowe posiadają utworzone
przez bank wydzielone rachunki VAT.
§ 4.
W przypadku konieczności utworzenia dodatkowego wydzielonego rachunku VAT, jednostki
budżetowe z wyłączeniem jednostek oświatowych, Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych
dla obsługiwanych jednostek oświatowych, zakłady budżetowe występują samodzielnie do
banku z dyspozycją utworzenia dodatkowego rachunku VAT informując o tym Wydział
Budżetu Urzędu Miasta Leszna.
§ 5.
Biuro Centralnych Rozliczeń VAT Miasta Leszna posiada wydzielony rachunek VAT dla
rozliczeń Miasta Leszna z Urzędem Skarbowym.
§ 6.
Uwalnianie środków zgromadzonych na rachunku VAT przez:
1) zakłady budżetowe możliwe jest:
a) w pierwszej kolejności dokonując płatności za otrzymane faktury z wykazaną
kwotą VAT w mechanizmie podzielonej płatności,
b) przelewając kwotę do wysokości wynikającej z cząstkowej deklaracji VAT na
rachunek
Biura
Centralnych
Rozliczeń
VAT
Miasta
Leszna
w mechanizmie podzielonej płatności (split) wpisując w miejscu
wyznaczonym na dane z faktury „przekazanie własne”;
2) jednostki budżetowe w tym urząd obsługujący Miasto Leszno dysponujące
„rachunkiem dochodów” oraz „rachunkiem wydatków” posiadają odpowiednio
założone do obu rachunków rachunki VAT w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy VAT:
a) w pierwszej kolejności dokonując płatności za otrzymane faktury z wykazana
kwotą VAT w mechanizmie podzielonej płatności, czynność tą należy
poprzedzić przelaniem środków zgromadzonych na rachunku VAT przy
rachunku dochodów na rachunek VAT otwarty przy rachunku wydatków
w mechanizmie podzielonej płatności (split) wpisując w miejscu
wyznaczonym na dane z faktury „przekazanie własne”,
b) przelewając kwotę do wysokości wynikającej z cząstkowej deklaracji VAT na
rachunek
Biura
Centralnych
Rozliczeń
VAT
Miasta
Leszna
w mechanizmie podzielonej płatności (split) wpisując w miejscu
wyznaczonym na dane z faktury „przekazanie własne”.

§ 7.
W celu zapewnienia prawidłowości i terminowości rozliczeń przez Miasto Leszno podatku
od towarów i usług dyrektorzy jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz
Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego Miasta Leszna zobowiązani są do uwzględnienia
postanowień niniejszego zarządzenia w polityce rachunkowości i planie kont jednostki.
§ 8.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Leszna i dyrektorom jednostek
organizacyjnych oraz Kierownikowi Biura Centralnych Rozliczeń VAT.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r.

Prezydent Miasta Leszna
/-/ Łukasz Borowiak

