Zarządzenie Nr 362/18
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 31 sierpnia 2018 roku
w

sprawie

aktualizacji

wprowadzonych

nowych

zasad

płatności

należności

z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Suwałki i jej jednostkach
budżetowych
Na podstawie działu I, rozdz.1a ustawy z dnia 11 marca 2018 r. ustawy o podatku
od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1221 ze zm. ) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.), zarządza się,
co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Nr 353/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie
wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym
podatkiem VAT w Gminie Suwałki i jej jednostkach budżetowych, wprowadza się aktualizację
przyjętych zasad poprzez:
1. § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Nowe zasady płatności należności z otrzymanych faktur
wg MPP - co do zasady - dotyczą każdej faktury, jeśli sam fakt płacenia wynikających z nich
należności (tzw. realizacja płatności) przypada po 1 września 2018 r., z zastrzeżeniem ust.
1a.

Z uwagi na dobrowolność wdrożenia tego nowego systemu płatności, nowe

zasady płatności, czyli zastosowanie MPP wprowadza się jako obowiązkowe dla jednostek,
ale tylko do faktur otrzymanych po 1 lipca 2018 r.
2. w § 6 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „Mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się
do:
a) do kontrahentów i transakcji wynikających z zawartych z nimi umów do dnia 30 czerwca
2018 roku,
b) do faktur otrzymywanych od dostawcy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za zakup
energii elektrycznej.
§ 2. Zarządzenie niniejsze należy traktować jako jeden z elementów polityki rachunkowości
Gminy Suwałki i jej scentralizowanych jednostek.
§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów/kierowników jednostek do ścisłego przestrzegania
postanowień zarządzenia oraz uwzględnienia jego zapisów w polityce rachunkowości
jednostki.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 września
2018 roku.
Wójt
Tadeusz Chołko

