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SUKCESJA W FIRMACH:
zwolnienia dla rodziny 
bez ograniczeń

Osoby najbliższe  
spadkodawcy, które 
odziedziczą po nim
przedsiębiorstwo, nie
muszą prowadzić na-
bytego biznesu przez
dwa lata, by nie pła-
cić podatku od spad-
ków i darowizn. Aku-
rat one skorzystają 
ze zwolnienia na do-
tychczasowych zasa-
dach. Wystarczy, że 
w stosownym ter-
minie zgłoszą naby-
cie przedsiębiorstwa 
naczelnikowi urzę-
du skarbowego. Takie
stanowisko przedsta-
wiło Ministerstwo Fi-
nansów w odpowiedzi 

na pytania DGP. Wąt-
pliwości pojawiły się
w związku z ustawą
o zarządzie sukcesyj-
nym, która do ustawy 
o podatku od spad-
ków i darowizn wpro-
wadza nowe zwolnie-
nie z ograniczeniami
(art. 4b). Na problem 
z nim związany zwró-
ciła też uwagę Naj-
wyższa Izba Kontroli
w najnowszym rapor-
cie o działaniach orga-
nów państwa wobec 
problematyki dzie-
dziczenia przedsię-
biorstw. 
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SPLIT PAYMENT: nabywca, który opłaci należność na podstawie faktury pro
forma w tym modelu, nie uzyska ochrony związanej z zastosowaniem podzielonej
płatności

Ministerstwo w odpowiedzi na
pytania DGP wskazuje, że doku-
ment zwany fakturą pro forma
nie jest fakturą w rozumieniu 
przepisów ustawy o VAT. Dla-
tego nabywca, który dokonuje
płatności na podstawie takiego 
dokumentu w formule split pay-
ment, nie opłaca faktury i tym
samym traci przywileje zwią-
zane z podzieloną płatnością. 
W efekcie nabywca może być po-
ciągnięty np. do solidarnej odpo-
wiedzialności za VAT ze sprze-
dawcą. Ponadto brak ochrony to 
brak spełnienia jednej z prze-
słanek dochowania należytej 
staranności. W konsekwencji 
podatnik naraża się na ryzyko 
pozbawienia go prawa do odli-
czenia VAT. 

Zdaniem Radosława Kowal-
skiego, doradcy podatkowego, 
stanowisko ministerstwa trud-
no uznać za całkowicie zgodne
z prawdą. – Formalnie opłacenie 
faktury pro forma nie powinno
być możliwe, ale faktycznie na-
bywcy, bez istotniejszych konse-
kwencji, mogą uregulować zo-
bowiązanie, dysponując jedynie 
pro formą, a nie fakturą sprze-
daży czy „zaliczkową” – wska-
zuje ekspert. 

Andrzej Nikończyk, doradca 
podatkowy i partner w KNDP, 
uważa, że MF przyjmuje zbyt 
formalistyczne podejście. Za-
kłada bowiem, że podatnik po-
winien otrzymać fakturę przed 
płatnością. Często jednak zda-
rza się, że najpierw następuje 

płatność, a faktura dociera do 
odbiorcy nieco później. Przy-
kładowo z taką sytuacją mamy 
do czynienia, gdy sprzedawca 
poda nabywcy numer faktu-
ry przez telefon i numer ra-
chunku, a nabywca opłaci ją 
w formule split payment, a do-
piero niedługo potem otrzy-
ma fakturę.

Andrzej Nikończyk zwraca
też uwagę, że w sytuacji, kiedy
podatnik uiszcza należność na 
podstawie pro formy, a następ-
nie otrzymuje zwykłą fakturę
opiewającą na te same kwoty, 
to jest w stanie udowodnić, że 
dokonał prawidłowej zapłaty. 
Dokonanie przelewu w mo-
delu podzielonej płatności po-
winno więc mu dawać ochro-

nę i przywileje związane ze split 
paymentem.

Problemem nie powinno być 
też to, że podatnik w komuni-
kacie przelewu poda inny nu-
mer faktury (wynikający z do-
kumentu proforma) niż numer 
widniejący na ostatecznym do-
kumencie. – Podanie numeru
faktury w przelewie nie jest wa-
runkiem skorzystania z ochrony
– wskazuje Andrzej Nikończyk. 
Ochrona powinna tu przysługi-
wać na takiej samej zasadzie jak 
w przypadku wskazania nume-
ru faktury z literówką w zwy-
kłym przelewie. Nikt w takiej
sytuacji nie będzie miał wąt-
pliwości, że podatnik opłacił tę 
właśnie fakturę.
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