
ZARZĄDZENIE NR 109.2018 

BURMISTRZA DREZDENKA 

 
z dnia 19.11.2018 r. 

 

 

w sprawie: zmiany zarządzenia Burmistrza Drezdenka w sprawie ustalenia zasad stosowania 

mechanizmu podzielonej płatności VAT w Gminie Drezdenko, jej jednostkach budżetowych oraz 

zakładzie budżetowym. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 oraz art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), w związku z wejściem w życie  

ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 62), uwzględniając orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

w sprawie C-276/14 z dnia 29 września 2015 r.  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu Nr 107.2018 Burmistrza Drezdenka z dnia 31 października 2018r. w sprawie ustalenia 

zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w Gminie Drezdenko, jej jednostkach 

budżetowych oraz zakładzie budżetowym. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. pkt. 11 załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie:  

„11. Po zakończeniu danego miesiąca rozliczeniowego (do 10-tego dnia następnego miesiąca), Jednostki 

dokonują płatności podatku należnego, wynikającego z dokonanych cząstkowych rozliczeń VAT 

 z rachunku rozliczeniowego Jednostki na rachunek rozliczeniowy Gminy Drezdenko nr 19 8362 0005 

0000 0114 2000 0020.” 

 

2. pkt. 12 załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie:  

„12. W przypadku wpływu kwoty podatku należnego od kontrahentów przy użyciu komunikatu przelewu 

oraz jednoczesnym odprowadzeniu tego podatku przez Jednostkę na rachunek rozliczeniowy Gminy 

Drezdenko wykazanym w rejestrze sprzedaży Gmina Drezdenko dokonuje zwrotu podatku należnego 

Jednostce w wysokości równej wpływowi na wydzielony rachunek VAT. Przed dokonaniem 

miesięcznego rozliczenia podatku należnego i przekazaniem go do Gminy Drezdenko w przypadku 

wpływu VAT od kontrahenta na wydzielony rachunek Jednostka dokonuje pomniejszenia przelewu 

podatku VAT za dany miesiąc o wpływ na rachunek VAT.” 

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, Kierownikom jednostek budżetowych oraz 

samorządowemu zakładowi budżetowemu. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


