
 

 

UCHWAŁA NR 535/2022 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 2 marca 2022 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 z późn. zm.1) 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. 

zm2),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 13 otrzymuje brzmienie, jak w niniejszej uchwale: 

„13. Od 01.01.2020r. Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne Powiatu Toruńskiego 

mają obowiązek stosowania modelu podzielonej płatności do wszystkich faktur i zaliczek                            

z wykazanym podatkiem VAT. Wyjątkiem od tej reguły są płatności na rzecz Wspólnoty 

Lokalowej przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu, NIP 8792735677. Jeżeli natomiast 

płatność będzie dotyczyć transakcji na kwotę powyżej 15 tys. zł, których przedmiotem                           

są  towary i usługi zawarte w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku                    

od towarów i usług, to powyższe odstępstwo na rzecz Wspólnoty Lokalowej                                                      

nie ma zastosowania”. 

 

 §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. 1038 i poz.1834.   
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 i poz. 2419,                       

z 2021 r. poz. 694, poz. 802, poz. 1163, poz. 1243, poz. 1598, poz. 1626, poz. 2076, poz. 2105 i poz. 2427 oraz                              

z 2022 r. poz. 196. 


