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Załącznik nr 8  
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Prezydenta Miasta Radomia  
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Zasady rozliczeń  płatności oraz ewidencji księgowej  w ramach mechanizmu „split payment” 

 
1. W celu dochowania należytej staranności podczas rozliczeń podatku od towarów i usług wprowadza 

się w Urzędzie Miejskim w Radomiu będącym podatnikiem podatku od towarów i usług mechanizm 
podzielonej płatności przy użyciu komunikatu przelewu dla zobowiązań przewyższających wartość 
10.000zł  z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz innych podatników VAT. 

2. Tworzy się dedykowane rachunki VAT dla następujących grup rachunków bieżących: 
a. niepodatkowych dochodów budżetowych oraz dochodów Skarbu Państwa – rachunek VAT 

dochodów 139-19 prowadzony w Wydziale Księgowości , 
b. wydatków budżetowych oraz wydatków realizowanych w ramach dofinansowań- rachunek 

VAT wydatków 139-20 prowadzony w Wydziale Księgowości (w skrócie KU), 
c. wyodrębnionego rachunku dla potrzeb centralizacji VAT- rachunek VAT 139-21 prowadzony 

w Biurze Fakturowania i Ewidencji (w skrócie Biuro FE). 
3. Wpłaty środków na rachunki  VAT mogą odbywać się z tytułu: 

a) zapłaty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług przez innych podatników VAT z 
tytułu sprzedaży na rzecz tych podatników, 

b) dokonania płatności z jednego rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony w tym 
samym banku; 

c) zwrotu kwoty VAT w przypadku: 
- wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania (gdy do faktury 

pierwotnej miał zastosowanie mechanizm split payment), 
- zwrotu przez urząd skarbowy. 

4. Z rachunków VAT można będzie dokonać przelewu środków z tytułu: 
a) płatności  kwoty podatku VAT z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT 

dostawców będących podatnikami VAT, 
b) zwrotu kwoty VAT wynikającej z wystawionej faktury korygującej, 
c) wpłaty podatku od towarów i usług lub dodatkowego zobowiązania podatkowego na 

rachunek urzędu skarbowego, 
d) wpłaty kwoty VAT przez podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw 

silnikowych na podstawie art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług na rzecz 
płatników podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

e) przekazania przelewu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług na rachunek 
VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez podatnika, który otrzymał płatność przy 
użyciu komunikatu przelewu oraz nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym 
na fakturze, za którą jest dokonywana płatność, 

f) zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano 
tę płatność przy użyciu komunikatu przelewu, 

g) przekazania środków na rachunek VAT Biura FE, 
h) przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w 

postanowieniu o przekazaniu środków z rachunku VAT, 
i) realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego 

egzekucji należności z tytułu VAT. 
5. Wykonanie automatycznej operacji przez bank polegającej na przekazaniu środków VAT z rachunków 

dochodów na rachunek VAT dochodów stanowi przekazanie środków na poczet podatku VAT z 
tytułu wpływów od transakcji sprzedaży. 

6. Otrzymane środki VAT na rachunku VAT dedykowanym rachunkom bieżącym prowadzonym dla 
niepodatkowych dochodów budżetowych (nr 16 1240 3259 1111 0000 2989 2376) oraz dochodów 
Skarbu Państwa (23 1240 3259 1111 0000 2989 2347) w pierwszej kolejności winny być 
przeznaczane na realizację zobowiązania wynikającego z deklaracji VAT-7 za dany m-c rozliczeniowy 
i przekazywane do Biura FE.  



7. W celu przekazania właściwych środków do Biura FE należy przy pomocy komunikatu przelewu 
dokonać transferu środków zgromadzonych na rachunkach VAT dochodów na rachunek VAT. 

8. W przypadku posiadania wolnych środków na rachunku VAT dochodów po uprzednim przekazaniu 
właściwych kwot do Biura FE środki te podlegają przekazaniu na konto rachunku VAT wydatków w 
celu realizacji zapłat podatku VAT wykazanego w fakturach zakupu.  

9. Za dany miesiąc rozliczeniowy kwota powyższego przekazania nie może wyższa niż łączna wartość 
podatku VAT do odliczenia za ten miesiąc po uwzględnieniu przekazanych (zrefundowanych) 
środków podatku naliczonego z wydzielonego rachunku jednostki na konto wydatków w sposób 
tradycyjny, tj zgodnie z pkt. 5 części E załącznika nr 3 do Zarządzenia PMR nr2824/2018. 

10. Ewentualne środki pozostające na rachunku VAT wydatków w pierwszej kolejności przeznaczane są 
na realizację zapłaty podatku VAT według faktur dokumentujących nabycia towarów i usług od 
innych podatników VAT. 

11. Z rachunku VAT będącego w dyspozycji Biura FE regulowane jest zobowiązanie wobec Urzędu 
Skarbowego według prawidłowo sporządzonej deklaracji VAT-7. 

12. Wszelkie wpłaty na rachunki VAT oznaczone jako wpłaty mylne, po sprawdzeniu braku uzasadnienia 
dla możliwości ich przyjęcia i zakwalifikowania do źródeł dochodów, podlegają zwrotowi w formie 
komunikatu przelewu na rachunki VAT podatników, którzy dokonali tych wpłat 

13. Zwrot środków VAT z któregokolwiek rachunku VAT na rachunek bieżący może odbyć się po 
uzyskaniu stosownej zgody właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

14. W przypadku wystąpienia możliwości wcześniejszego uregulowania podatku VAT według deklaracji 
VAT-7 stosuje się ulgę polegającą na zmniejszeniu kwoty zobowiązania podatkowego. 

15. Zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego zgodnie z art. 108d ust. 1  ustawy o podatku od 
towarów i usług - jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z 
rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla zapłaty podatku, kwotę 
zobowiązania podatkowego z tytułu podatku do zapłaty można obniżyć o kwotę wyliczoną według 
wzoru: 

S = Z * r * (n/360) 

gdzie: 

S – oznacza kwotę, o którą obniża się kwotę zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku,  

Z – oznacza kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej 
przed obniżeniem tego zobowiązania, 

r – oznacza stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na 2 dni robocze przed dniem 
zapłaty podatku, 

n – oznacza liczbę dni od dnia, w którym zlecono przelew, z wyłączeniem tego dnia, do terminu 
określonego dla zapłaty podatku, włącznie z tym dniem. 

16. Do zaokrąglenia kwoty, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku, 

stosuje się przepis art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej. 

17. Zmniejszenie kwoty zobowiązania oznacza powstanie dochodu po stronie budżetu GMR, rozliczenie 
którego może nastąpić za pośrednictwem rachunku środków dla rozliczeń scentralizowanego VAT od 
GMR przelewem środków na rachunek niepodatkowych dochodów budżetowych.  
 

18. Nie stosuje się ulgi jeśli wyliczone zmniejszenie kwoty zobowiązania nie przekracza 100zł. 
 

19. Na dzień 31 grudnia na rachunku VAT wydatki nie mogą pozostawać środki z tytułu refundacji VAT 
naliczonego podlegającego odliczeniu  z uwagi na konieczność rozliczenia środków na wydatki. 
 



20. Wszystkie operacje finansowe na rachunkach VAT podlegają ewidencji księgowej na podstawie 
wyciągów bankowych z rachunków bieżących, dla których zostały utworzone poszczególne rachunki 
VAT. 
 

21. Istnieje możliwość zlecenia bankowi SA wygenerowania wyciągów bankowych z rachunków VAT w 
celu uzgodnienia prawidłowości wszystkich operacji i rozliczeń oraz porównania ich z ewidencją 
księgową.  
 

 
 
 

Ewidencja księgowa typowych operacji w jednostce UMR z tytułu Split payment 
 

1. Wpływ na rachunki bieżące dochodów płatności z tytułu realizacji sprzedaży metodą podzielonej płatności: 

a/ Wn 130-2 lub 130-6 Ma 221-X lub 240-X  zarachowanie wg właściwej podziałki budżetowej 

b/ Wn 240-11-1-9 Ma 130-2 lub 130-6    rozchód środków VAT na rachunek VAT/ operacja automatyczna/  

             zarachowanie wg właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej 

c/ Wn 139-19 Ma 240-11-1-9                    wpływ środków VAT na rachunek VAT dochodów (bez klasyfikacji 

                           budżetowej) 

 

2. Przekazanie środków VAT na rachunek VAT w Biurze FE (bez klasyfikacji) 

a/ Wn 130-2 lub 130-6  Ma 139-19         zlecenie komunikatem przelewu środków VAT 

b/ Wn 240-11-1-1  Ma 130-2 lub 130-6 rozchód środków VAT z rachunków dochodów  

c/ Wn 139-16 Ma 240-11-4-2                  wpływ środków VAT na wyodrębniony rachunek w biurze FE 

d/ Wn 139-21 Ma 139-16                          przekazanie środków na rachunek VAT w biurze FE 

3. Zapłata zobowiązania z tytułu VAT wobec Urzędu Skarbowego w części dotyczącej rozliczenia Split 
payment 

a/ Wn 139-16 Ma 139-21            zlecenie komunikatem przelewu kwoty do realizacji na rzecz US 

b/  Wn 225-4-1-U  Ma 136-16     przekazanie środków na konto US 

4. Dokonanie koniecznego storna obrotów: 

a/ na kontach dochodowych wg operacji 2a oraz 2b zapisem Wn/Ma 130-2 lub 130-6 

5. Przelew środków VAT po zrealizowaniu operacji z pkt.2 z rachunku VAT dochodów na rachunek VAT 
wydatków na refundację VAT naliczonego: 

a/ Wn 130-2 Ma 139-19              zlecenie komunikatem przelewu środków VAT 

b/ Wn 225-2-2-2 Ma 130-2         rozchód z konta dochodów budżetowych 

c/ Wn 130-9 Ma 225-2-2-3         wpływ na konto wydatków środków VAT odliczonych w deklaracji VAT-7 w  

                     klasyfikacji budżetowej właściwego rozdziału i §453 

d/ Wn 139-20 Ma 130-9              przekazanie środków na rachunek VAT wydatki 

6. Zapłata faktury VAT z konta wydatków metodą split payment: 

a/ Wn 130-9  Ma 139-20            zlecenie komunikatem przelewu środków VAT (realizacja do wysokości 

                  salda środków na rachunku VAT wydatki) bez klasyfikacji 

b/ Wn 201-X lub 240-X Ma 130-9   zarachowanie wydatku na rzecz kontrahenta- innego podatnika VAT 



7. Wpływ środków VAT od jednostek GMR do Biura FE w celu uregulowania zobowiązań z tytułu podatku 
VAT wykazanego w deklaracjach cząstkowych  

a/ Wn139-16 Ma240-11-4-2JB   wpływ środków VAT na rachunek biura FE 

b/ Wn139-21 Ma 139-16         rozchód w rachunku biura FE na rachunek VAT operacja automatyczna 

 

8. Przekazanie jednostkom budżetowym nadwyżki podatku VAT wykazanego do zwrotu w deklaracjach 
cząstkowych: 

a/ Wn 139-16 Ma 139-21            zlecenie komunikatem przelewu środków VAT 

b/ Wn 240-11-4-4JB Ma 139-16  rozchód środków  na rachunki VAT jednostek budżetowych 

 

9. Ewidencja księgowa zmniejszenia zobowiązania z tytułu wcześniejszego odprowadzenia VAT na rachunek 
Urzędu Skarbowego: 

a/  Wn 225-4-9  Ma 225-4-1      zarachowanie zmniejszonego zobowiązania do zapłaty 

b/  Wn 225-4-9  Ma 240-11-8    zarachowanie kwoty ulgi (Biuro FE) 

c/  Wn 221-9-09  Ma 760-9        przypis ulgi na dochody budżetowe (KU) R 75023 §0970 

d/ Wn 240-11-8  Ma 139-16       przelew środków z Biura FE  

e/ Wn 130-2  Ma 221-9-09         wpływ środków na rachunek dochodów 

 

 

 
 
 

 


