
Zarządzenie nr 17/2018 
Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 13 lipca roku 

 
w sprawie wprowadzenia zmian  

w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie  
procedury podzielonej płatności VAT w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  

w Kędzierzynie-Koźlu i jednostkach obsługiwanych.  
 
 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2018.955 t.j.) w związku z art. 108a ust 1-3, art. 9 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z uwzględnieniem orzeczenia 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14 z dnia 29 września 2015 r. oraz 
Uchwały Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Nr 151/640/2018 z dnia 10 lipca 2018 
zarządzam, co następuje: 
 
 
 

§ 1 
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, od 1 lipca 2018 roku wprowadza się do stosowania  
w CUW mechanizm podzielonej płatności (dalej: MPP). MPP ma na celu zabezpieczenie 
jednostki jako nabywcy przed negatywnymi konsekwencjami uwikłania go w przestępczy 
proceder wyłudzania VAT. 
 

§ 2 
MPP polega na tym, iż płatność należności wynikająca z otrzymanej faktury VAT dokonywana 
jest za pośrednictwem banku przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu (zwanego dalej 
„przelewem Split”). Płatności tej dokonuje jednostka organizacyjna jako nabywca towarów i 
usług, będąca razem z powiatem czynnym podatnikiem VAT na rzecz swojego dostawcy 
towarów i usług, będącego też czynnym podatnikiem VAT. Sprawdzenia statusu dostawcy jako 
czynnego podatnika VAT należy dokonywać na portalu podatkowym pod adresem: 
www.portalpodatkowy.pl. Przelew Split dedykowany podmiotowi, który nie jest podatnikiem 
VAT i nie posiada rachunku VAT zostanie przez bank odrzucony. 
Płatności za nabyty towar lub usługę dokonuje bank na podstawie wypełnionego przez 
jednostkę organizacyjną przelewu Split na dwa rachunki bankowe dostawcy, tj. na jego 
rachunek rozliczeniowy i powiązany z nim rachunek VAT. Zapłata należności odpowiadająca 
wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę za pośrednictwem banku bezpośrednio na 
rachunek rozliczeniowy dostawcy. Pozostała część zapłaty ceny odpowiadająca kwocie 
podatku VAT, jest płacona przez bank na jego rachunek VAT (specjalny rachunek 
funkcjonujący łącznie z rachunkiem rozliczeniowym czynnego podatnika VAT). Ten specjalny 
rachunek służy tylko i wyłącznie dla celów rozliczeń podatku VAT. Wpływ innych należności 
oraz pokrywanie z niego innych należności niż sam podatek VAT jest niedopuszczalne 
prawnie. 
 

§ 3 
Nowe zasady płatności należności z otrzymanych faktur wg MPP – co do zasady – dotyczą 
każdej faktury VAT, jeśli sam fakt płacenia wynikających z nich należności (tzw. realizacja 
płatności) przypada po 1 lipca 2018 roku. Oznacza to, że MPP winien objąć także faktury VAT, 
które zostały otrzymane przez jednostkę przed tą datą. Mimo tych ogólnych zasad stosowania 
MPP, a także z uwagi na dobrowolność wdrożenia tego nowego systemu płatności, nowe 
zasady płatności, czyli zastosowanie MPP wprowadza się jako obowiązkowe dla jednostek, ale 
tylko dla faktur otrzymanych po 1 lipca 2018 r. 
 



§ 4 
W sytuacji posiadania wystarczających środków na rachunku VAT na pokrycie kwoty VAT 
wynikającej z otrzymanych przez jednostkę faktur z wykazaną kwotą tego podatku, jednostka 
wypełnia przelew Split. Także w razie braku środków na rachunku VAT lub niewystarczającej 
kwoty na pokrycie kwoty VAT wynikającej z otrzymanych przez jednostkę faktur z wykazaną 
kwotą tego podatku, należy także wypełnić przelew Split. Bank zrealizuje obydwa takie 
przelewy. Bank odrzuci przelew Split, jedynie wtedy, jeśli brak będzie środków na rachunku 
rozliczeniowym, którym dysponuje jednostka. 
 

§ 5 
W celu dokonania płatności podatku VAT wynikającego z deklaracji cząstkowej VAT-7 
jednostka złoży dyspozycję bankowi o przelanie tych środków na rachunek VAT Powiatu  
w ramach tzw. przekazania własnego, w ramach przelewu Split (na przekazanie własne 
pomiędzy rachunkami VAT tego samego właściciela kont rozliczeniowych). Zgodnie  
z przepisami bowiem, rachunek VAT danej jednostki może być obciążony w celu przekazania 
środków na inny rachunek VAT wyłącznie wtedy, gdy ten inny rachunek VAT prowadzony 
jest przez tego samego posiadacza rachunków bankowych. 
 

§ 6 
1. W celu realizacji MPP zostały otwarte rachunki bankowe VAT Split i wydzielone 

dodatkowe konta analityczne:  
 130-5VAT – VAT SPLIT "Rachunek VAT" do konta 130-1DOCH - 

„Rachunek bankowy dochodów", 
 130-6SWYD – VAT SPLIT "Rachunek VAT" do konta 130-0WYD - 

"Rachunek bankowy wydatków”. 
2. W wyniku zastosowania MPP płatność z faktury będzie podzielona na dwie części, tj. 

na kwotę netto za dostawę towaru lub usługi i kwotę VAT. Konto "Rachunek VAT" 
będzie służył zatem do rozliczenia podatku VAT (wpływy i regulowanie zobowiązań 
wobec kontrahentów i wobec urzędu skarbowego poprzez odprowadzenie środków na 
rachunek bankowy VAT Powiatu). 

3. Informację o środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT zamieszczamy, 
w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego (załącznik nr 1 do ustawy 
o rachunkowości) wymagane będzie zamieszczenie informacji o środkach pieniężnych 
zgromadzonych na rachunku VAT. 

 
§ 7 

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Usług 
Wspólnych w Kędzierzyna-Koźlu. 
 

§ 8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 lipca 2018 roku. 
 


