
 

 

UCHWAŁA Nr  396/2021 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 13 maja 2021 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia instrukcji rozliczenia płatności za 

pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności  

 

 Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 108a - 108e ustawy z dnia 11 marca 2004r. 

o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.1) uchwala się,                                

co następuje: 

 §1. W załączniku Instrukcja rozliczenia płatności za pośrednictwem mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment) w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych 

Powiatu Toruńskiego,  objętych centralizacją w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, 

do Uchwały Nr 156/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie 

wprowadzenia instrukcji rozliczenia płatności za pośrednictwem podzielonej płatności, pkt 9.4 

i pkt 12 otrzymują brzmienie jak w niniejszej uchwale: 

„9.4. W  przypadku braku w „Wykazie” określonym w pkt 1 numeru rachunku bankowego 

wskazanego przez kontrahenta na fakturze lub umowie, należy dokonać zapłaty na przypisany 

do kontrahenta rachunek z „Wykazu”, a w przypadku jego braku należy w  przeciągu 7 dni od 

dokonania pierwszej zapłaty należności przelewem na rachunek zawiadomić Naczelnika 

Urzędu Skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty należności.            

 Dyrektor jednostki organizacyjnej Powiatu Toruńskiego lub osoby przez niego 

upoważnione zobowiązane są w terminie 3 dni od dnia zlecenia wyżej opisanego przelewu 

powiadomić o tym fakcie na formularzu ZAW-NR Wydział Finansowy Starostwa 

Powiatowego. Następnie zostanie zawiadomiony przez Powiat Toruński Naczelnik Urzędu 

Skarbowego”. 

„12. Przy zawieraniu umów z podatnikiem Vat czynnym w zakresie dostarczania towarów                         

i usług Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne Powiatu Toruńskiego zawierają 

klauzulę „Płatność na rachunek bankowy z faktury lub umowy bądź na rachunek ujęty                               

w „Wykazie podatników VAT” pod rygorem odmowy zapłaty.” 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu oraz Dyrektorom 

jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 Marek Olszewski  

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2021 r. poz. 694. 


