
Zarządzenie nr 174/2020  

Wójta Gminy Sadowne 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmian Zarządzenia nr 86/2019 Wójta Gminy Sadowne z dnia 31 października  

2019 r.  

Na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów  

i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r, poz. 1751), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713), ustawy z dnia 5 września 

2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług (…) przez jednostki 

samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 poz. 280), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych, zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu nr 86/2019 Wójta Gminy Sadowne z dnia 31 października 2019 r. w sprawie 

wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym 

podatkiem VAT w gminie Sadowne i jej jednostkach i zakładzie budżetowym od dnia 1 

listopada 2019 r., § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Każda jednostka organizacyjna gminy ma obowiązek przed dokonaniem płatności na rzecz 

kontrahentów, którzy  dostarczają towary lub świadczą usługi z załącznika nr 15 do ustawy o 

VAT na kwotę powyżej 15 000,00 zł sprawdzić: 

1. Czy kontrahent na rzecz, którego dokonywana jest płatność ma status czynnego podatnika 

VAT. Sprawdzenia należy dokonać na portalu podatkowym udostępnionym przez 

Ministerstwo Finansów. 

2. Czy faktura od kontrahenta zawiera wszystkie informacje wymagane przepisami ustawy. 

3. Czy rachunek bankowy podany na fakturze jest zgodny z wykazem udostępnionym przez 

Ministerstwo Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej (tzw. Białej Liście Podatników). 

4. Czy wskazane na fakturze towary lub usługi znajdują się w wykazie, jako towary lub usługi 

objęte obowiązkową podzieloną płatnością. 

5. Wynik weryfikacji faktury na tzw. Białej Liście archiwizowany jest w dokumentacji 

Gminy (np. tzw. zrzut z ekranu lub wydruk).  

Urząd Gminy – pracownicy merytoryczni, jednostki organizacyjne gminy mają obowiązek 

dochować należytej staranności w weryfikacji kontrahentów przed dokonaniem płatności.” 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. 


