
 

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 

      Wójta Gminy Gniezno 

  z dnia 13.02.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad stosowania  mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Gminie 

Gniezno i jej jednostkach organizacyjnych 

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

2019 poz. 506) oraz art. 108a, 108b, 108c i 108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług l marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 1751) 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Gmina Gniezno oraz jej jednostki organizacyjne dokonujące zakupów w imieniu                                      

i na rzecz Gminy Gniezno mają obowiązek stosowania modelu podzielonej płatności VAT, 

przy dokonywaniu płatności za faktury począwszy od 02.01.2020r. niezależnie od wartości 

faktury. 

§ 2. Mechanizm podzielonej płatności może być stosowany wyłącznie w odniesieniu              

do transakcji dokonywanych przez podatników VAT na rzecz innych podatników VAT. 

Realizacja zapłaty w ramach podzielonej płatności ma zastosowanie jedynie do faktur                   

z wykazaną kwotą podatku VAT. 

§ 3. Mechanizm ten może być stosowany wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu. Nie ma zastosowania przy innych 

formach rozliczeń bezgotówkowych, np. płatnościach kartami płatniczymi, przekazach oraz 

w przypadku płatności gotówkowych 

§ 4.Gmina oraz jej jednostki organizacyjne Gminy w przypadku dokonywania sprzedaży 

towarów i usług wymienionych w załączniku nr. 15 do ustawy o VAT, w których jednorazowa 

wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł 

lub równowartość tej kwoty, są obowiązane do umieszczania na fakturach sprzedaży 

adnotację „mechanizm podzielonej płatności” od pierwszej faktury dokumentującej taką 

sprzedaż. 

§ 5. Adnotacja „mechanizm podzielonej płatności” na fakturach sprzedaży może być 

stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych przez Gminę jako podatnika 

VAT w przypadku sprzedaży na rzecz innych podatników VAT w sytuacjach wskazanych w 

§ 2. 

§ 6. W związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności ( split payment ) nie 

ulega zmianie sposób rozliczania podatku VAT wynikający ze składanych deklaracji 

podatkowych przez jednostki budżetowe objęte centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od 

towarów i usług. 

§7. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek budżetowych 

Gminy Gniezno objętych centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług oraz  

głównemu księgowemu/Skarbnikowi. 



   

§8. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Skarbnik 

Gminy Gniezno 

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2020. 

 

Maria Suplicka 

Wójt Gminy Gniezno 
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