
Wszystko, co trzeba 
wiedzieć o podzielonej 
płatności w VAT
Sam posiadacz rachun-
ku VAT nie musi niczego
robić. Split payment to
rozwiązanie dla kupują-
cych (nabywców), którzy
mogą, ale nie muszą wy-
brać metody podzielonej
płatności. 

Już sama zasada, że
decydować ma nabyw-
ca, oznacza, że dla sprze-
dawcy system wcale nie
będzie dobrowolny. Nie-
które spółki Skarbu Pań-
stwa  (np. Lotos, KGHM
i Tauron) już zadekla-
rowały, że będą płacić
sprzedawcom metodą
podzielonej płatności.

Jeżeli nabywca zde-
cyduje się na płatność
w nowym systemie, to
kwotę netto będzie prze-
lewać na zwykły rachu-
nek sprzedawcy, a rów-
nowartość podatku od
towarów i  usług – na
specjalne konto (rachu-

nek VAT). Co do zasady
będzie to możliwe tylko
przy płatności w złotych.

Nabywca będzie więc
mógł:
n  przelać należność za 

towar lub usługę wraz
z kwotą podatku na
zwykły rachunek kon-
trahenta, lub
n  skorzystać z podzie-

lonej płatności i tym
samym przelać kwo-
tę netto na rachunek
podstawowy kontra-
henta, a kwotę VAT na
rachunek VAT kontra-
henta. 
Pieniądze, które znaj-

dą się na rachunku VAT,
będą własnością sprze-
dawcy, ale dostęp do
nich będzie ograniczony
(w dalszej części porad-
nika szczegółowo to wy-
jaśniamy). Mechanizm
podzielonej płatności
będzie można stosować

zarówno do regulowa-
nia całości zobowiązań,
jak i ich części. Co ważne,
podzielona płatność do-
tyczy wyłącznie transak-
cji między podatnikami
VAT. Nie będą mogli go
stosować konsumenci
nabywający towary lub
usługi od podatników
VAT. Oni będą musieli
zapłacić całą kwotę na-
leżności brutto (netto +
VAT) na zwykły rachu-
nek rozliczeniowy sprze-
dawcy.

Przelewy 
w mechanizmie

Nabywca, który będzie 
chciał zapłacić w  me-
chanizmie podzielonej 
płatności, nie będzie ro-
bić dwóch przelewów 
(na zwykły rachunek 
i  rachunek VAT). Wy-
starczy jeden. Nabywca 
wybierze wówczas tylko 

opcję zapłaty w systemie 
podzielonej płatności. 
Będzie ona udostępnio-
na przez banki lub SKOK 
w analogiczny sposób jak 
przy zapłacie składek 
ZUS i podatków. To ozna-
cza, że przedsiębiorca bę-
dzie wybierał specjalny 
komunikat przelewu i go 
uzupełniał.

W komunikacie prze-
lewu pojawi się więcej 
pól niż w  standardo-
wym przelewie. Poza 
kwotą brutto trzeba bę-
dzie wpisać kwotę VAT, 
numer NIP kontrahen-
ta i numer faktury. Bez 
tego ostatniego nie bę-
dzie więc można skorzy-
stać ze split paymentu.

W niedzielę 
1 lipca wchodzą 
w życie przepisy 
o podzielonej 
płatności 
(ang. 
– split payment). 
W związku 
z tym każdy, 
kto prowadzi 
działalność 
gospodarczą, 
dostał już od 
swojego banku 
lub SKOK 
informację 
o założonych 
rachunkach VAT. 
Co to oznacza dla
przedsiębiorcy, 
a co dla jego 
kontrahentów? 
W dzisiejszym 
przewodniku 
zebraliśmy 
najważniejsze 
informacje na 
temat split 
paymentu

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

JUŻ OD NIEDZIELI NOWE ZASADY 
ROZLICZEŃ Z KONTRAHENTAMI

Split payment

 Czym jest nowy rachunek VAT, kto będzie z niego korzystał?  Komu będzie się to opłacać?  Jak split payment wpłynie 
na płynność fi nansową?  Co będzie się działo z pieniędzmi na rachunku VAT?  Co z zapłatą w walucie obcej?

DGP
RADZI

CHCESZ WIEDZIEĆ WSZYSTKO O SPLIT PAYMENCIE? Czytaj w poniedziałek 
tygodnik Podatki i Księgowość Tylko u nas! Grafi czne ściągawki z nowych przepisów 
n Problemy, z którymi możesz się spotkać  n Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów 
     Tygodnik dostępny w prenumeracie DGP i edgp.gazetaprawna.pl

niewystar-
czająca

ilość
środków

brak
środków

Na czym to polega 82
Split

payment
Nabywca towaru lub usługi kwotę odpowiadają-cą wartości sprzedaży netto wpłaca na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub rozlicza w inny sposób. Natomiast pozostała część zapłaty, która odpowiada kwocie VAT, trafi na specjalny rachunek bankowy dostawcy, czyli rachunek VAT.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności dla nabywcy jest dobrowolne. Oznacza to, że sam decyduje:

UWAGA!

Sprzedawca nie będzie miał jednak wpływu na decyzję nabywcy w tej sprawie. Po prostu otrzyma kwotę odpowiadającą VAT na rachunek VAT, a kwotę netto na rachunek rozliczenio-wy. To oznacza, że dobrowolność dla przedsiębiorców tylko pozornie jest dobrowolna.

UWAGA!
Ważna jest data dokonania płatności, 
dlatego w SP można też uregulować 
fakturę wystawioną przed 1 lipca br.

Split payment 

Sprzedawcy i kontrahenci niezainteresowani split paymentem mogą zastrzec to w umowach. Mają w tym zakresie dowolność wynikającą 
z zasady swobody umów i sami decydują, w jaki sposób dokonują 

rozliczeń przeprowadzanych transakcji. MF takich praktyk nie zabrania. 

Nabywca korzystający ze split paymentu nie może zbiorczo opłacać faktur. Musi realizować podzieloną płatność w odniesieniu do każdej z nich.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatko-wa oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2626) znalazła się m.in. propozycja, aby szef Krajowej Administracji Skarbowej mógł  nakładać blokady na rachunki VAT. Obecnie może on blokować tylko rachunki rozliczenio-we na 72 godziny, a później jeszcze na trzy miesiące. 

Kto decyduje

dotyczy nie dotyczywszystkichprzedsiębiorcóww Polsce, niezależnie od tego, czy jest to:

mikro-
przedsię-

biorca

mała firma

duża firma

średnia
firma

konsumenta(nieprowadzącegodziałalnościgospodarczej)

przedsiębiorcy– w zakresie faktur objętychmechanizmemodwróconegoobciążenia VATw branżybudowlanejlub w tzw.branżachwrażliwych(np. elektronika, stal, metale
kolorowe)

przedsiębiorcy,który otrzymujefaktury bez kwotypodatku VAT(np. od podatnikówzwolnionych z VAT)

VAT

FAKTURAZ ODWROTNYMOBCIĄŻENIEM 

1 VII 2018

BANK

BANK

230 zł – kwotę podatku VAT1230 zł – kwotę sprzedaży bruttonumer faktury, w związku z którą 
dokonywana jest płatnośćNIP dostawcy

Kwota 1000 zł trafia na rachunek 
rozliczeniowy sprzedawcy, a kwota 
230 zł na rachunek VAT sprzedawcy

Nabywca może zapłacić gotów-ką równowartość kwoty netto, a równowartość kwoty podatku 
może zapłacić na rachunek VAT. 
Ustawodawcy nie interesuje, co się stanie z kwotą netto. Trzeba 

jednak pamiętać o dopuszczalnych 
limitach płatności gotówkowych.

Mechanizm podzielonej płatności stosuje się wyłącznie do transakcji dokonywanych przele-wem w złotych polskich na rzecz innych podatników VAT.

Jeśli nabywca będzie płacił gotówką całą należność swoim dostawcom, to nie będzie mógł zastosować podzie-lonej płatności.

Jeśli na rachunku VAT:

fot. Jakub Krechowicz/Shutterstock

1.

1.

2.

Spółki Skarbu Państwa deklarują stosowanie split paymentu! Niektóre spółki Skarbu Państwa (np. Lotos) już wcześniej zadeklarowały, że od 1 lipca zamierzają stosować split payment. Można się spodziewać, że kolejne państwowe spółki postąpią tak samo. Zabiegało o to MF.

Ograniczona dobrowolność

Co nas może czekać?

Co w umowach

Tylko PLN

Całość gotówką

Brak środków

Kwota netto gotówką

Podzieloną płatność można stosować wtedy, gdy:

Przykład
Sprzedawca wystawił fakturę 25 czerwca br. z terminem płatności 
9 lipca na kwotę 1000 zł netto plus 230 zł VAT.Nabywca zapłacił fakturę 6 lipca. Ponieważ 

płatność nastąpiła po 1 lipca br., miał on prawo 
skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności. 
Wypełnił komunikat przelewu, wskazując:

nie ma wystarczającej ilości środków, wówczas bank „dobierze” z rachun-ku rozliczeniowego brakującą kwotę

2. w ogóle 
nie ma 
środków
– bank pobierze całą kwotę z rachunku rozliczeniowego

rach.
rozlicz.

rach.
rozlicz.
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w jakiej części

którą fakturę zapłaci z zastosowaniem SP

wobec którego dostawcy

Faktura 
była 
wysta-
wiona po 
1 lipca br.

Faktura 
była 
wysta-
wiona 
przed 
1 lipca br.

Zapłata 
była po 
1 lipca br. 
Liczy się 
bowiem 
data 
płatności

Zapłata 
była po 
1 lipca br.

PLN

ZŁ

rachunek
VAT

rachunek
VAT

Tygodnik Podatki i Księgowość 

Od 1 lipca 2018 r. można korzystać z podzielonej 
płatności 
(ang. split 
payment). 
Od wczoraj 
działają także nowe rachunki VAT, które banki/SKOK-i założyły przedsiębiorcom.

MLD ZŁ

OK.

TYLE NA WPROWADZENIU SPLIT PAYMENT MA ZYSKAĆ SKARB PAŃSTWA DO 2028 R.

AAVAATA

pobiera 
tyle, ile jest 

na rach.
VAT

pobiera 
tyle, ile jest 

na rach.
VAT

dobiera
brakującą

kwotę

dobiera
brakującą

kwotę

pobiera
całą kwotę

pobiera
całą kwotę

i od tego dnia działają darmowe rachunki VAT 

W TAKIM TERMINIE, KTÓRY 

NIE MOŻE BYĆ PRZEDŁUŻONY, 

PODATNIK OTRZYMA ZWROT VAT 

NA RACHUNEK VAT.

Paweł Gruza

wiceminister finansów

tego dnia weszła w życie 

podzielona

płatność
MOŻNA ZAPŁACIĆ ZARÓWNO 

CAŁOŚĆ, JAK I CZĘŚĆ NALEŻNOŚCI

Nabywca decyduje o tym, którą fakturę 

zapłaci z zastosowaniem SP, w jakiej 

części i wobec którego dostawcy.

O tym, czy SP będzie stosowany, zdecy-

duje nabywca. Sprzedawca zostanie 

postawiony więc przed faktemdokonanym. 

RESORT FINANSÓW:

Nie planujemy ułatwień 

w opłacaniu faktur zbiorczych.

UWAGA NA DOBROWOLNOŚĆ

Niektóre podmioty z udziałem Skarbu 

Państwa już zadeklarowały stosowanie 

podzielonej płatności.

SPÓŁKI SKARBU PAŃSTWA Z SP

Rachunek VAT jest 

za darmo. Ale firmy 

i tak zapłacą za SP 

– przelewy będą bowiem 

płatne, a będzie ich też 

więcej niż przy standardo-

wych rozliczeniach.

DODATKOWE  KOSZTY

TYLE MA NA ODPOWIEDŹ 

NACZELNIK URZĘDU 

SKARBOWEGO NA WNIOSEK 

O UWOLNIENIE ŚRODKÓW 

Z RACHUNKU VAT NA RACHUNEK 

ROZLICZENIOWY

Nabywcy płacący całą kwotę w walucie 

obcej nie zastosują podzielonej płatności. 
WALUTY OBCE

ZAMIAST 

STANDARDOWYCH 60

82

25

MLD ZŁ

DNI

TYLE NA WPROWADZENIU

SPLIT PAYMENTU MA ZYSKAĆ SKARB 

PAŃSTWA DO 2028 R.

Sprzedawca będzie mógł zastrzec 

w umowie z nabywcą, że nie przyjmuje 

zapłaty w systemie podzielonej płatności.

1 lipca br.

Pieniądze zgromadzone 

na koncie VAT są 

własnością podatnika, 

ale nie może on 

swobodnie nimi 

dysponować. Dostęp 

do tych pieniędzy jest 

ograniczony.

OGRANICZONY DOSTĘP
Z rachunku 

VAT nie można 

zapłacić PIT, 

CIT ani składek 

ZUS. Można 

zapłacić tylko 

VAT.

W SP nie są 

możliwe płatności 

zbiorcze i MF 

nie będzie 

tego zmieniać.

TYLKO VAT

VAT

OK.

PŁATNOŚCI 

ZBIORCZYCH 

NIE BĘDZIE Nabywca nie musi znać 

numeru rachunku VAT 

sprzedawcy, gdyż na przelewie 

– tak jak dotychczas – będzie 

wskazywać rachunek 

rozliczeniowy sprzedawcy.

ZNAJOMOŚĆ NUMERU 

RACHUNKU VAT 

NIEPOTRZEBNA

Nabywca nie musi 

wypełniać dwóch 

osobnych przelewów 

– jeden z kwotą 

netto, a drugi VAT. 

Wystarczy 

komunikat przelewu.

JEDEN 

PRZELEW Nie można 

przelewać 

środków pomiędzy 

własnymi rachun-

kami VAT utwo-

rzonymi w różnych 

bankach. 

W RAMACH 

JEDNEGO BANKU Bank nie sprawdzi 

wysokości kwot czy 

ich prawidłowości 

wpisanych w komu-

nikacie przelewu, 

ponieważ nie ma 

dostępu do faktury.

WERYFIKUJE 

NABYWCA

...01 0050 1 0055005000 60DNI
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fot. Shutterstock

gazetaprawna.pl 

dziennik.pl

forsal.pl
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Nowa ordynacja 

bardziej dla fiskusa 

czy podatnika?

Można odliczyć VAT  

od wydatków na CSR 

 nowe prawo 

Zdaniem MF projektowane przepisy nie 

tylko usprawnią działanie administra-

cji skarbowej, ale także zapewnią po-

datnikom poczucie bezpieczeństwa. Ale 

eksperci nie są już tak optymistyczni, 

zwłaszcza jeśli chodzi o tzw. procedu-

rę konsultacyjną, zwaną też kontrolą na 

zamówienie. Przedsiębiorca niepewny 

co do poprawności dokonanych rozliczeń 

podatkowych będzie mógł zwrócić się do 

organu o skontrolowanie przez organ 

określonej transakcji. Tylko czy podatnicy 

w ogóle będą chcieli korzystać z takiego 

rozwiązania? Będzie ono przecież nie tyl-

ko droższe niż wystąpienie z wnioskiem 

o wydanie interpretacji, ale i ryzykowne. 

Gdy rozliczenia okażą się nieprawidło-

we, organ wyda bowiem decyzję i okre-

śli podatek do zapłaty. Eksperci mają też 

wątpliwości co do zaproponowanej przez 

MF mediacji podatkowej. Uważają, że to 

chybiony pomysł, bo urzędnicy mogą być 

bardziej zainteresowani zakończeniem 

sprawy decyzją niż rozpoczynaniem per-

traktacji przed mediatorem. 
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 orzecznictwo 

Organy podatkowe akceptują możliwość 

ujmowania w kosztach wydatków zwią-

zanych z przedsięwzięciami z zakresu 

społecznej odpowiedzialności biznesu, 

ale kwestionują prawo do odliczania po-

datku naliczonego od takich zakupów. 

Ale w takich sprawach zapadają już ko-

rzystne wyroki. Po stronie podatników 

stanął właśnie NSA 
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Split payment: suma 

wszystkich strachów 

Pozorna dobrowolność, negatywny wpływ na płynność finansową, brak 

przelewów zbiorczych oraz zamrożenie pieniędzy na koncie VAT – to 

główne obawy firm w związku z podzieloną płatnością

PODATKI

i KSIĘGOWOŚĆ
T Y G O D N I K   D L A  P R E N U M E R A T O R Ó W

Już od wczoraj można regulować na-

leżności w systemie split payment. A to 

oznacza, że na rachunki rozliczeniowe 

niektórych przedsiębiorców może wpły-

wać mniej pieniędzy niż dotychczas i co 

ciekawe nie oni będą o tym decydować. 

Przypomnijmy: w systemie podzielo-

nej płatność na zwykły rachunek do 

biznesu trafi kwota netto, a podatek 

od towarów i usług na rachunek VAT. 

Ale co istotne, decyzję w tej sprawie po-

dejmą nabywcy – sprzedawcy zostaną 

postawieni niejako przed faktem do-

konanym (dlatego w kontekście split 

paymentu mówi się, że jest on quasi-

-dobrowolny). Nie byłoby w tym nic złe-

go, gdyby pieniądze na rachunku VAT 

były mobilne. Ale niestety, dostęp do 

nich jest ograniczony i to powoduje, że 

firmy boją się jak ognia zatorów płatni-

czych. A zwłaszcza mali przedsiębiorcy 

oraz stosujący niewielką marżę i krótkie 

terminy płatności. Zdaniem niektórych 

ekspertów dla ich płynności finanso-

wej split payment może być wręcz za-

bójczy. Firmy mogą co prawda złożyć 

do naczelnika US wniosek o zgodę na 

przeniesienie pieniędzy z konta VAT na 

zwykły rachunek, ale boją się, że pójdzie 

za tym kontrola lub postępowanie po-

datkowe. Wydaje się jednak, że gdy na 

koncie VAT będzie przybywać środków, 

a na zwykłym rachunku będą one top-

nieć, to mimo obaw i tak tej procedury 

nie unikną. Sprawy nie ułatwia także to, 

że fiskus na podjęcie decyzji o uwolnie-

niu pieniędzy z konta VAT będzie miał 

aż 60 dni. Ale to nie wszystko.

Dla większych podmiotów, realizu-

jących dziennie przykładowo kilkaset 

przelewów, dużym problemem jest też 

brak możliwości dokonywania prze-

lewów zbiorczych. Przygotowanie ich 

manualnie i pojedynczo, a nie auto-

matycznie przez system księgowy, to 

znaczny i kosztowny problem. A Mini-

sterstwo Finansów w odpowiedzi na 

pytanie DGP przesądziło, że żadnych 

zmian w tym zakresie nie planuje. Na 

szczęście rozwiązania mające zautoma-

tyzować wysyłkę przygotowały niektóre 

banki. Pamiętajmy jednak, że nie jest 

to powszechna praktyka. Co prawda 

rozwiązaniem może być przeniesie-

nie konta do banku, który wdrożył ko-

rzystne rozwiązanie, ale to raczej nie 

wchodzi w grę, bo o nowym rachunku 

trzeba będzie powiadomić wszystkich 

kontrahentów, co stanowi znowu do-

datkowy koszt.

Kolejna obawa, to wpłata samego 

VAT-u, bez zapłaty kwoty netto. Tech-

nicznie będzie to możliwe i choć nabyw-

ca będzie w porządku wobec fiskusa, to 

dla sprzedawcy będzie to równoznaczne 

z brakiem zapłaty w ogóle. 

Ale chcąc być obiektywnym, nie moż-

na nie zauważyć tego, że firmy dosta-

ły też coś na osłodę: przede wszystkim 

zmniejszenie wymogów należytej sta-

ranności oraz możliwość uzyskania 

szybszego zwrotu VAT, w terminie 25 

dni, o ile zgodzą się, żeby zwrot tra-

fił na konto VAT. Korzystanie ze split 

payment pozwoli też uwolnić się od 

odpowiedzialności za VAT wynikają-

cy z opłaconej faktury, a nawet (choć 

nieznacznie) zapłacić mniej podatku 

fiskusowi. 
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Wszystko, co trzeba 
wiedzieć o podzielonej
płatności w VAT
Sam posiadacz rachun-
ku VAT nie musi niczego
robić. Split payment to
rozwiązanie dla kupują-
cych (nabywców), którzy
mogą, ale nie muszą wy-
brać metody podzielonej
płatności.

Już sama zasada, że
decydować ma nabyw-
ca, oznacza, że dla sprze-
dawcy system wcale nie
będzie dobrowolny. Nie-
które spółki Skarbu Pań-
stwa  (np. Lotos, KGHM
i Tauron) już zadekla-
rowały, że będą płacić
sprzedawcom metodą
podzielonej płatności.

Jeżeli nabywca zde-
cyduje się na płatność
w nowym systemie, to
kwotę netto będzie prze-
lewać na zwykły rachu-
nek sprzedawcy, a rów-
nowartość podatku od
towarów i  usług – na
specjalne konto (rachu-

nek VAT). Co do zasady
będzie to możliwe tylko
przy płatności w złotych.

Nabywca będzie więc 
mógł:
nprzelać należność za 

towar lub usługę wraz
z kwotą podatku na
zwykły rachunek kon-
trahenta, lub
n skorzystać z podzie-

lonej płatności i tym
samym przelać kwo-
tę netto na rachunek
podstawowy kontra-
henta, a kwotę VAT na
rachunek VAT kontra-
henta.
Pieniądze, które znaj-

dą się na rachunku VAT,
będą własnością sprze-
dawcy, ale dostęp do
nich będzie ograniczony
(w dalszej części porad-
nika szczegółowo to wy-
jaśniamy). Mechanizm
podzielonej płatności
będzie można stosować

zarówno do regulowa-
nia całości zobowiązań,
jak i ich części. Co ważne,
podzielona płatność do-
tyczy wyłącznie transak-
cji między podatnikami
VAT. Nie będą mogli go
stosować konsumenci
nabywający towary lub
usługi od podatników 
VAT. Oni będą musieli
zapłacić całą kwotę na-
leżności brutto (netto +
VAT) na zwykły rachu-
nek rozliczeniowy sprze-
dawcy.

Przelewy 
w mechanizmie

Nabywca, który będzie
chciał zapłacić w  me-
chanizmie podzielonej 
płatności, nie będzie ro-
bić dwóch przelewów 
(na zwykły rachunek
i  rachunek VAT). Wy-
starczy jeden. Nabywca
wybierze wówczas tylko 

opcję zapłaty w systemie 
podzielonej płatności. 
Będzie ona udostępnio-
na przez banki lub SKOK 
w analogiczny sposób jak
przy zapłacie składek
ZUS i podatków. To ozna-
cza, że przedsiębiorca bę-
dzie wybierał specjalny
komunikat przelewu i go 
uzupełniał.

W komunikacie prze-
lewu pojawi się więcej 
pól niż w  standardo-
wym przelewie. Poza 
kwotą brutto trzeba bę-
dzie wpisać kwotę VAT, 
numer NIP kontrahen-
ta i numer faktury. Bez
tego ostatniego nie bę-
dzie więc można skorzy-
stać ze split paymentu.

W niedzielę 
1 lipca wchodzą
w życie przepisy 
o podzielonej 
płatności 
(ang.
– split payment).
W związku
z tym każdy,
kto prowadzi
działalność 
gospodarczą,
dostał już od 
swojego banku
lub SKOK 
informację
o założonych
rachunkach VAT.
Co to oznacza dla
przedsiębiorcy, 
a co dla jego
kontrahentów? 
W dzisiejszym 
przewodniku
zebraliśmy
najważniejsze
informacje na 
temat split 
paymentu

DOKOŃCZENIE NA STR. 2

JUŻ OD NIEDZIELI NOWE ZASADY 
ROZLICZEŃ Z KONTRAHENTAMI

Split payment

 Czym jest nowy rachunek VAT, kto będzie z niego korzystał?  Komu będzie się to opłacać?  Jak split payment wpłynie
na płynność fi nansową?  Co będzie się działo z pieniędzmi na rachunku VAT? Co z zapłatą w walucie obcej?

DGP
RADZI

CHCESZ WIEDZIEĆ WSZYSTKO O SPLIT PAYMENCIE? Czytaj w poniedziałek
tygodnik Podatki i Księgowość k Tylko u nas! Grafi czne ściągawki z nowych przepisów 
n Problemy, z którymi możesz się spotkać  n Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów 

Tygodnik dostępny w prenumeracie DGP i edgp.gazetaprawna

brak
środków

Split
payment

Split paymenaa t 

ontrahenci
ani split 
gą zastrzec
Mają w a tym
ość wynikająa cąy umów i samisposób dokonująuwadzanych
kich praktyk 

dotyczy nie dotyczywszystkichprzedsiębiorcóww Polsce, niezależnieod tego, czy jest to:

mikro-
przedsię-

biorca

mała firma

duża firma

średnia
firma

konsumenta(nieprowadzącegodziałalnościgospodarczej)

przedsiębiorcy– w zakresie faktur objętychmechanizmemodwróconegoobciążenia VATVV
w branżybudowlanejlub w tzw.branżachwrażliwych(np. elektronika, stal, metale

kolorowe)

przedsiębiorcy,który otrzymujefaktury bez kwotypodatku VATVV(np. od podatnikówzwolnionych z VATVV )

VATAA

FAKTURAZ ODWROTNYMOBCIĄŻENIEM

BANK

Nabywca może zapłacić gotów-ką róą wnowartość kwoty netto,a równowartość kwoty podatku 
może zapłacić na rachunek VAT.
Ustawoa dawcaa y nie interesuje, uco się stanie z kwotą netto. Trzebajednak pamiętać o dopuszczalnych

limitach płatności gotówkowych.

Mechanizm podzielonejpłatności stosuje się wyłącznie do transakcjidokonywanych przele-wem w złotych polskichna rzecz innych podatników VAT.

eśli nabywca ędzie płacił
otówką całą
ależność swoim stawcom,
nie będzie mógłtosować podzie-ej płatności.

howicz/Shutterstock

ach

PLN

otówką
Kwota netto got
KK

ówką

w ogóle 
nie ma
środków
– bank pobierzecałą kwotę z rachunkurozliczeniowego

rach.
rozlicz.

RM ©℗
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rachunek
VAT

ięgowość

AVAAAAAAAAAVVAAVATTTATAAA

popoobbiebieerrapob
ccaałałą ą kkwowoottę

a.pl

Na czym to polega
Nabywca towaru luu b usługi kwotę odpowiadają-cą wartości sprzedaży netto wpłaca na rachunekrozliczeniowy dostawcylub rozlicza w a inny sposób. Natomiast pozostała częśćapłaty, która odpowiada wocie VAT, trafispecjalny rachuneknkowy dostawcy, yyi rachunek VAT.

łatnośc ,i,
ulować
pca bra .

y

Sprzedawcy i koniezainteresowapayma entem mogto w umowach. Mzakresie dowolnoz zasady swobodydecydują, w jaki srozliczeń przeprowtransakcji. MF taknie zabrania. 

VATVV
ży brutto
u z którą
ć

hunek 
kwota
dawcy

Je
bę
got
na
dos
to n
zast
lone

fot. Jakub Krecho

półółkki SkSkararbuki  Państwa klalaruująą sttosowanie it ppaaymmenentu!
które spółki Skarbutwa (np. Lotos) jużniej zadeklarowały,lipca zamierzająaaać split paymaa ent.się spodziewać, e państwowe stąpią tak samo. o to MF.

Co w umowa

TyT lko P

Całość goC
teedddte yy,y,ydddddd  ggdydy:gd :

dd
awił fakturęrminem płatności 00 zł netto plus 230 zł VATVV .

kturę 6 lipca. Ponieważ 1 lipca br., miał on prawo mu podzielonej płatności.zelewu, wskazując:

2.

rraachch.
rozlliccz.

PL

Tygodnik Podattki i Ksi

bibbieieerra
ąącujująjącącącąją

tętę

i od tego dnia działają darmowe rachunki VAT AA

W TAKIM TERMINIE, KTÓRY 

NIE MOŻE BYĆ PRZEDŁUŻONY,

PODATNIKAA  OTK RZYMA ZWROT VAT AA

NA RACHUNEK VAT.AA

Paweł Gruza

wiceminister finansów

tego dnia weszła w życie 

podzielona

płatnośpodzieodzie
ć

oo
MOŻNA ZAPŁACIĆ ZARÓWNO 

CAŁOŚĆ, JAK I CZĘŚĆ NALEŻNOŚCI

Nabywca decyduje o tym, którą fakturę 

zapłaci z zastosowaniem SP, w jakiej 

części i wobec którego dostawcy.

O tym, czy SP będzie stosowany, zdecy-

duje nabywca. Sprzedawca zostanie

postawiony więc przed faktemdokonanym. 

RESORT FINANSÓW:

Nie planujemy ułatwień 

w opłacaniu faktur zbiorczych.

UWAGWW A NA DOBROWOLNOŚĆ

Niektóre podmioty z udziałem Skarbu

Państwa już zadeklarowały stosowanie 

podzielonej płatności.

SPÓŁKI SKARBU PAŃSPP TWA ZWW SP

Rachunek VAT jest AA

za darmo. Ale firmy

i tak zapłacą za SP 

– przelewy będą bowiem 

płatne, a będzie ich też

więcej niż przy standardo-

wych rozliczeniach.

DODATKAA OWE  KOSZTY

TYLE MA NA ODPOWIEDŹ

NACZELNIK URZĘDU 

SKARBOWEGO NA WNIOSEK

O UWOLNIENIE ŚRODKÓW 

Z RACHUNKU VAT NA RACHUNEK

ROZLICZENIOWY

Nabywcy płacący całą kwotę w walucie 

obcej nie zastosują podzielonej płatności.
WALUTY OBCE

ZAMIAST 

STANTT DARDOWYCH 60

82

25

MLD ZŁ

DNI

TYLE NA WPROWADZENIU

SPLIT PAYMENTU MA ZYSKAĆ SKARB

PAŃSTWAWW DO 2028 R.

Sprzedawca będzie mógłóó zastrzec

w umowie z nabywcą, że nie ąą
przyrr jmuje yy

zapłaty w systemie podzielonej płatnościtt .

11 lilipca pcaiii br.

Pieniądze zgromadzone

na koncie VAT są AA

własnością podatnika, 

ale nie może on

swobodnie nimi 

dysponować. Dostęp 

do tych pieniędzy jest

ograniczony.

OGRANICZONY DOSTĘP
Z rachunku

VAT nie możn
AA

a 

zapłacić PIT, 

CIT ani składek 

ZUS. Można

zapłacić tylko 

VAT.AA

W SP nie są 

możliwe płatności

zbiorcze i MF 

nie będzie

tego zmieniać.

TYLKO VATAA

VATAA

OK.

PŁATNOŚCI

ZBIORCZYCH

NIE BĘDZIE Nabywca nie musi znać 

numeru rachunku VATAA

sprzedawcy, gdyż na przelewie 

– tak jak dotychczas – będzie

wskazywać rachunek

rozliczeniowy sprzedawcy.

ZNAJOMOŚĆ NUMERU

RACHUNKU VATAA

NIEPOTRZEBNA

Nabywca nie musi

wypełniać dwóch 

osobnych przelewów

– jeden z kwotą 

netto, a drugi VAT.AA

Wystarczy 

komunikat przelewu.

JEDEN
PRZELEW Nie można

przelewać

środków pomiędzy 

własnymi rachun-

kami VAT utwo-
AA

rzonymi w różnych 

bankach.

W RAMACH

JEDNEGO BANKU Bank nie sprawdzi 

wysokości kwot czy

ich prawidłowości 

wpisanych w komu-

nikacie przelewu, 

ponieważ nie ma

dostępu do faktury.

WERYFIKUJE

NABYWCA

...01 005055051 00550050000000 6000
RM ©℗

fot. Shutterstock
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Nowa ordynacja cc

bardziej dla fiskusa 

czy podatnika?

Można odliczyć VAT 

od wydatków na CSR 

  nowe prawo

Zdaniem MF projektowane przepisy nie 

tylko usprawnią działanie 
a

administra-

cji skarbowej, ale także zapewnią po-

datnikom poczucie bezpieczeństwa. Ale 

eksperci nie są już tak optymistyczni, 

zwłaszcza jeśli chodzi o tzw. procedu-

rę konsultacyjną, zwaną też kontrolą na

zamówienie. Przedsiębiorca niepewny 

co do poprawności dokonanych rozliczeń

podatkowych będzie mógł zwrócić się do 

organu o skontrolowanie przez organ 

określonej transakcji. Tylko czy podatnicy 

w ogóle będą chcieli korzystać z takiego 

rozwiązania? Będzie ono przecież nie tyl-

ko droższe niż wystąpienie z wnioskiem 

o wydanie interpretacji, ale i ryzykowne. 

Gdy rozliczenia okażą się nieprawidło-

we, organ wyda bowiem decyzję i okre-

śli podatek do zapłaty. Eksperci mają też 

wątpliwości co do zaproponowanej przez

MF mediacji podatkowej. Uważają, że to

chybiony pomysł, bo urzędni
mm

cy mogą być 

bardziej zainteresowani zakończeniem 

sprawy decyzją niż rozpoczynaniem per-

traktacji przed mediatorem.
MM ©℗ C2–3

 orzecznictwo 

Organy podatkowe akceptują możliwość

ujmowania w kosztach wydatków zwią-

zanych z przedsięwzięciami z zakresu

społecznej odpowiedzialności biznesu, 

ale kwestionują prawo do odliczania po-

datku naliczonego od takich zakupów. 

Ale w takich sprawach zapadają już ko-

rzystne wyroki. Po
ww

 stronie podatników 

stanął właśnie NSA MM ©℗ C2–3

Split payment: suma 

wszystkich strachów 

Pozorna dobrowolność, negatywny wpływ na płynność finansową, brak 

przelewów zbiorczych oraz zamrożenie pieniędzy na koncie VAT – toVV

główne obawy firm w związku z podzieloną płatnością

rawna.pl 

PODATKI
PPOODADATATKTKITKIKIKI

ii KSIĘGOWOŚĆ
pl

KSIĘG
PODATKPODDATTKIKIII

KSKSISIĘIĘGĘGOWOŚĆ
ĘGOOWOWOWOŚŚĆĆĆ

KKSIĘS ĘĘĘGGĘGOOWOWWWOO

Już od wczoraj
d

 można regulować na-

leżności w systemie split payment. A to 

oznacza, że na rachunki rozliczeniowe 

niektórych przedsiębiorców może wpły-

wać mniej pieniędzy niż dotychczas i co 

ciekawe nie oni będą o tym decyd
ą

ować. 

Przypomnijmy: w systemie podzielo-

nej płatność na zwykły rachunek do

biznesu trafi kwota netto, a podatek 

od towarów i usług na rachunek VAT. 

Ale co istotne, decyzję w tej sprawie po-

dejmą nabyą wcy – syy
przedawcy zoaa

staną

postawieni niejako przed faktem do
ff

-

konanym (dlatego w kontekście split 

paymentu mówi się, że jest on quas

i

i-

-dobrowolny). Nie byłoby w tym nic złe-

go, gdyby piey niądze na rachunku VAT

były mobilne. Ale niestety, dostęp do 

nich jest ograniczony i to powoduje, że

firmy boją się jak ognia zatorów płatni-

czych. A zwłaszcza mali przedsiębiorcy 

oraz stosujący niewielką marżę i krótkie 

terminy płatności. Zdaniem niektórych 

ekspertów dla ich płynności finanso-

wej split payment może być wręcz za-

bójczy. Firmy mogą co prawda złoaa
żyć 

do naczelnika US wni
a

osek o zgodę na

przeniesienie pieniędzy z konta VAT na VV

zwykły rachune
y

k, ale boją się, że pójdzie 

za tym kontrm
ola lub postęp

uu
owanie po-

datkowe. Wydaje się jednak, że gdy na dd

koncie VAT będzie przybywać środków, 
ww

a na zwykłym rachunku będą one top-

nieć, to mimo obaw i tak tej procedury 

nie unikną. Sprawy nie ułatwia także to, 

że fiskus na podjęcie decyzji o uwolnie-

niu pieniędzy z konta VAT będzie miał 

aż 60 dni. Ale to nie wszystko.kk

Dla większych podmiotów, realizu-

jących dziennie przykładowo kilkaset

przelewów, dużym problemem jest też 

brak możliwości dokonywania pr
nn

ze-

lewów zbiorc
w

zych. Przygotowanie ich

manualnie i pojedynczo, a nie auto
a

-

matycznie przez system księgowy, to 

znaczny i kosztowny problem. A Mini-

sterstwo Finansów w odpowiedzi na 

w

pytanie DGP przesądziło, że żadnych 

zmian w tym zakresie nie planuje. Na 

szczęście rozwiązania mające zautoma-

tyzować wysyłkę pr
ww

zygotowały niektóre
aa

banki. Pamiętajmy jednak, że nie jest 

to powszechna praktyka. Co prawda 

rozwiązaniem może być przeniesie-

nie konta do banku, który wdrożył ko-

rzystne rozwiązanie, ale to raczej nie 

wchodzi w grę, bo o nowym rachunku 
m

trzeba będzie powiadomić wszystkich 

kontrahentówaa
, co sta

ww
nowi znowu do-

datkowy koszt.

Kolejna obawa, to wpłata samego 

VAT-u, bez zapłaty kwoty netto. Tech
tt

-

nicznie będzie to możliwe i choć nabyw-

ca będzie w porządku wobec fiskusa, to

dla sprzedawcy będzie to równoznaczne 

z brakiem zapłaty waa
 ogólew

. 

Ale chcąc być obiektywnym, nie moż-

na nie zauważyć tego, że firmy dostay -

ły też coś na osłodę: przede wszystkim

zmniejszenie wymogów należytej staee -

ranności oraz możliwość uzyskania 

szybszego zwrotu VAT, w teAA
rminie 25 

dni, o ile zgodzą się, żeby zwrot tra-

fił na konto VAT. Korzystani
KK

e ze split 

payment pozwoli też uwolnić się od 

odpowiedzialności za VAT wynikająaa -

cy z opłaconej faktury, a nawet (caa hoć 

nieznacznie) zapłacić mniej podatku 

fiskusowi.

ŁZ ©℗
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PRZYKŁAD 

Nabywca otrzymał 
fakturę na kwotę 1845 zł 
brutto. Będzie chciał ją 
opłacić metodą podzielo-
nej płatności. W jednym 
polu komunikatu przele-
wu wpisze kwotę brutto 
1845 zł, a w drugim 
kwotę VAT – 345 zł. 
Następnie wyśle przelew. 
Pozostałe czynności 
wykonają banki lub 
SKOK-i. Bank kupującego 
na podstawie komu-
nikatu pobierze kwotę 
podatku z rachunku VAT, 
a jeżeli środków będzie 
za mało, to pozostałą 
część – z konta rozli-
czeniowego. Drugi bank 
(sprzedawcy) umieści 
345 zł na rachunku VAT 
sprzedawcy. 

Co z zaliczkami 
i ratami
Z zaliczkami będzie tak, 
jak ze zwykłą płatnością. 
– Aby zapłacić zaliczkę 
w  systemie podzielo-
nej płatności, podatnik 
musi znać numer fak-
tury, ponieważ inaczej 
nie wypełni w sposób 
prawidłowy komuni-
katu przelewu i  bank 
nie będzie go mógł zre-
alizować – wyjaśnia 
Zbigniew Makowski, 
zastępca dyrektora de-
partamentu podatku od 
towarów i usług w Mi-
nisterstwie Finansów. 

Ze split paymentu bę-
dzie można korzystać 
również przy regulo-
waniu zapłaty w ratach. 
Jak tłumaczy Zbigniew 
Makowski, jeżeli fak-
tura będzie wystawio-
na na całą należność, 
to przy każdej zapłacie 
raty trzeba będzie wpi-
sać numer tej faktury, 
wskazując w  komu-
nikacie kwotę brutto 
raty i kwotę zawartego 
w niej podatku.

W systemie podzielo-
nej płatności nabywca 
ma prawo zapłacić ca-
łość lub część kwoty.

A jeśli nabywca naj-
pierw zapłaci samą 
równowartość VAT, a po 

miesiącu tylko cenę net-
to? 

– System podzielo-
nej płatności dopuszcza
dokonywanie płatności
całości lub części kwot,
a kwota netto może być
nawet rozliczona w inny
sposób – wyjaśnia Zbi-
gniew Makowski.

Innymi słowy, będzie
można najpierw zapła-
cić VAT kontrahentowi,
a dopiero później należ-
ność netto. 

Przy różnych 
stawkach

Jeśli stawki VAT na fak-
turze będą różne, na-
bywca będzie musiał 
sam wyliczyć kwotę po-
datku. System podzie-
lonej płatności nie roz-
poznaje bowiem stawek 

VAT, tylko kwotę tego 
podatku. 

Bank nie będzie obo-
wiązany do sprawdze-
nia, czy kwota VAT 
wskazana w komuni-
kacie przelewu jest taka 
sama, jak wskazana na 
fakturze. Przekaże taką 
kwotę, jaką wskaże na-
bywca. 

Najpierw 
z rachunku VAT

W systemie podzielo-
nej płatności nie będzie 
można zapłacić całej na-
leżności ze zwykłego ra-
chunku rozliczeniowe-
go, jeżeli na koncie VAT 
będą pieniądze. Z tego 
rachunku bowiem 
w pierwszej kolejności 
będzie pobrana wartość 
podatku, który powi-

nien trafi ć na rachunek 
VAT sprzedawcy. 

Tylko w sytuacji, gdy 
pieniędzy na koncie VAT 
zabraknie, reszta lub ca-
łość zostanie pobrana ze 
zwykłego rachunku roz-
liczeniowego.

PRZYKŁAD 

Sprzedający dostał 
zapłatę w systemie split 
payment. Równowartość 
VAT wpłynęła na jego 
rachunek VAT. Następnie 
chce coś kupić i zapła-
cić swojemu dostawcy 
również metodą podzie-
lonej płatności. Czy 
z kwoty, którą ma już na 
swoim rachunku VAT, 
może automatycznie 
zapłacić równowartość 
podatku na rachunek 
VAT dostawcy? 
Tak. Bank kupującego na 
podstawie komunikatu 
w pierwszej kolejności 
pobierze kwotę podatku 
z rachunku VAT, zaś bank 
sprzedawcy umieści 
pobraną kwotę na 
rachunku VAT sprzedaw-
cy. Tylko gdy pieniędzy 
zabraknie, pozostała 
kwota daniny zostanie 
pobrana ze zwykłego 
rachunku rozliczenio-
wego.

Martwy rachunek?

Rachunek VAT będzie 
martwy, jeśli nie będą 
wpływać na niego żad-
ne pieniądze. Takie sy-
tuacje są możliwe, bo na 
razie split payment jest 
dobrowolny. Niemniej 
każdy przedsiębiorca 
od 1 lipca br. musi mieć 

obowiązkowo założony
rachunek VAT. To do 
nabywcy bowiem należy
decyzja, jak chce przelać
zapłatę.

Przedsiębiorca może
nie wyrazić zgody na
to, by jego kontrahent
uregulował płatność
w  tym systemie. Ma 
prawo np. porozumieć
się z  kontrahentami 
lub wpisać nawet do 
umów, że do transak-
cji nie stosuje podzie-
lonej płatności. Może
też udzielić nabywcy 
rabatu za nieskorzysta-
nie ze split paymentu.
Jest to całkowicie le-
galne. Może natomiast
wzbudzić podejrzenie
nabywcy, szczególnie 
jeżeli nabywca nie ma
trwałej relacji ze sprze-
dawcą (takie stanowi-
sko zostało również
wyrażone w odpowie-
dzi z 31 stycznia 2018 r.
na interpelację poselską
nr 18445, zawartą w pi-
śmie nr PT8.054.8.2018).

Musi być numer 
faktury

Zapłata w podzielonej
płatności nie jest moż-
liwa bez faktury. W ko-
munikacie przelewu
trzeba bowiem wpisać
jej numer. Co ważne,
w  jednym przelewie
w systemie podzielonej
płatności można uregu-
lować należność tylko za
jedną fakturę. Oznacza
to, że w split paymencie
nie można zrobić prze-
lewów zbiorczych. Jeżeli
więc sprzedawca na ko-
niec miesiąca wystawi

W komunikacie przelewu trzeba będzie podać:
n  kwotę VAT (odpowiadającą całości albo części 

kwoty podatku wynikającej z faktury, która 
ma zostać zapłacona w mechanizmie podzie-
lonej płatności),

n  kwotę sprzedaży brutto (odpowiadającą 
całości albo części wartości sprzedaży brutto),

n  numer faktury, w związku z którą dokonywa-
na jest płatność,

n  numer, za pomocą którego dostawca towaru 
lub usługodawca jest zidentyfi kowany na po-
trzeby podatku (NIP).   ©℗

Co trzeba podać w komunikacie 
przelewu

n  Założenie i prowadzenie rachunków VAT będzie 
bezpłatne, bo gwarantuje to prawo bankowe. 

n  Za przelewy mogą być standardowe opłaty, 
jakie stosuje bank lub SKOK. Jeżeli fi rma 
płaci za klasyczny przelew 50 gr, to tyle samo 
powinna uiścić za płatność w mechanizmie 
podzielonej płatności. Będzie to jeden przelew, 
choć rozdzielony na dwie części – kwotę netto 
i kwotę podatku. W praktyce jednak mogą 
się zdarzyć sytuacje, że kontrahent przeleje 
sprzedawcy wyłącznie kwotę VAT, która trafi  
na rachunek VAT. Wtedy za przelew również 
trzeba będzie zapłacić.   ©℗

Koszty związane ze split paymentem

PRZYKŁAD

Nabywca otrzymał
fakturę na kwotę 1845 zł 
brutto. Będzie chciał ją 
opłacić metodą podzielo-
nej płatności. W jednym 
polu komunikatu przele-
wu wpisze kwotę brutto
1845 zł, a w drugim 
kwotę VAT – 345 zł. 
Następnie wyśle przelew.
Pozostałe czynności
wykonają banki lub
SKOK-i. Bank kupującego
na podstawie komu-
nikatu pobierze kwotę
podatku z rachunku VAT, 
a jeżeli środków będzie
za mało, to pozostałą
część – z konta rozli-
czeniowego. Drugi bank 
(sprzedawcy) umieści
345 zł na rachunku VAT
sprzedawcy. 

Co z zaliczkami 
i ratami
Z zaliczkami będzie tak, 
jak ze zwykłą płatnością. 
– Aby zapłacić zaliczkę 
w  systemie podzielo-
nej płatności, podatnik
musi znać numer fak-
tury, ponieważ inaczej
nie wypełni w sposób 
prawidłowy komuni-
katu przelewu i  bank
nie będzie go mógł zre-
alizować – wyjaśnia 
Zbigniew Makowski,
zastępca dyrektora de-
partamentu podatku od 
towarów i usług w Mi-
nisterstwie Finansów. 

Ze split paymentu bę-
dzie można korzystać 
również przy regulo-
waniu zapłaty w ratach. 
Jak tłumaczy Zbigniew 
Makowski, jeżeli fak-
tura będzie wystawio-
na na całą należność, 
to przy każdej zapłacie
raty trzeba będzie wpi-
sać numer tej faktury, 
wskazując w  komu-
nikacie kwotę brutto 
raty i kwotę zawartego 
w niej podatku.

W systemie podzielo-
nej płatności nabywca 
ma prawo zapłacić ca-
łość lub część kwoty.

A jeśli nabywca naj-
pierw zapłaci samą
równowartość VAT, a po 

miesiącu tylko cenę net-
to? 

– System podzielo-
nej płatności dopuszcza
dokonywanie płatności
całości lub części kwot,
a kwota netto może być
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sposób – wyjaśnia Zbi-
gniew Makowski.
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Przy różnych
stawkach
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VAT, tylko kwotę tego
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nabywcy 100 faktur, to 
w systemie podzielonej 
płatności trzeba będzie 
zrobić 100 przelewów. 
W  przeciwnym razie 
utraci się przywileje 
związane z  wyborem 
split paymentu. 

Eksperci zwracają 
uwagę, że brak moż-
liwości dokonywania 
przelewów zbiorczych 
jest dużym problemem 
dla przedsiębiorców. Po-
mocne mogą tu być roz-
wiązania informatycz-
ne, które zautomatyzują 
proces. Trzeba będzie 
jednak za nie dodatko-
wo zapłacić.

Pomocną dłoń wy-
ciągnie też część ban-
ków – pozwolą one na 
tzw. paczki przelewów, 
gdy system księgowy 
jest połączony z  ban-
kowym. Przedsiębiorca 
będzie więc mógł wy-
generować paczkę z in-
formacjami dotyczącymi 
100 faktur, a następnie 
bank sam zrobi 100 
przelewów w systemie 
podzielonej płatności.

Omyłkowe przelewy

Przedsiębiorcy muszą 
uważać na błędne prze-
lewy, tj. sytuacje, gdy na-
bywca omyłkowo zrobi 
przelew w mechanizmie 
podzielonej płatności 
niewłaściwemu kon-
trahentowi. Wówczas 
zarówno nabywca, jak 
i przedsiębiorca, który 
dostał przelew, solidar-
nie odpowiadają za ure-
gulowanie VAT. Odbiorca 
może się uwolnić od tej 
odpowiedzialności, odsy-
łając pieniądze – poprzez 
przelew w systemie po-
dzielonej płatności. 

Ważne   Rachunku 
VAT nie trzeba zgła-
szać fi skusowi!

Ryzykuje pociągnię-
ciem do odpowiedzial-
ności, gdy zatrzyma 
omyłkowo wpłaconą 
kwotę, a u dostawcy po-
jawi się zaległość w po-
datku od towarów 
i usług.   ©℗

Zgromadzone na ra-
chunku VAT pieniądze 
jego właściciel może 
wykorzystać tylko na 
dwa sposoby: 
–  zapłacić dostawcy 

(usługodawcy) rów-
nowartość podatku 
od towarów i usług 
na jego rachunek 
VAT, albo 

–  wpłacić VAT należ-
ny do urzędu skar-
bowego.
O uwolnieniu środ-

ków z rachunku VAT 
zdecyduje naczelnik 
urzędu skarbowego. Na 
rozpatrzenie wniosku 
podatnika będzie miał 
60 dni. Naczelnik od-
mówi zgody na prze-

kazanie środków zgro-
madzonych na koncie 
VAT, gdy:
1)  podatnik będzie miał 

zaległości podatko-
we w VAT – w wyso-
kości odpowiadającej 
zaległości podatko-
wej w podatku wraz 
z odsetkami za zwło-
kę, istniejącej na 
dzień wydania de-
cyzji,

2)  zajdzie uzasadniona 
obawa, że:

–  zobowiązanie po-
datkowe nie zo-

stanie wykonane, 
a  w  szczególności 
gdy podatnik trwa-
le nie płaci zobowią-
zań z tytułu VAT lub 
wyzbywa się mająt-
ku (co może utrud-
nić lub udaremnić 
egzekucję zobowią-
zań z tytułu podat-
ku), lub

–  wystąpi zaległość 
w VAT lub zostanie 
ustalone dodatko-
we zobowiązanie 
podatkowe (sankcja 
w VAT).  ©℗

Co zrobić 
z pieniędzmi 
na rachunku VAT
Pieniądze zgromadzone na rachunku 
VAT będą własnością przedsiębiorcy, 
ale nie będzie on mógł nimi 
dysponować wedle swojego uznania

Z podzielonej płatności 
warto korzystać, bo:
1)  Nabywca uniknie sankcji 

w VAT, podwyższonych 
odsetek oraz solidarnej od-
powiedzialności 

Do wysokości kwoty VAT za-
płaconej w podzielonej płatno-
ści nie ma:
–  sankcji w VAT (art. 108c 

ust. 1 ustawy o VAT), 
–  podwyższonych odsetek 

(150 proc., art. 108c ust. 2), i 
–  odpowiedzialności solidar-

nej w sytuacjach, w których 
zasadniczo taka odpowie-
dzialność może być stosowa-
na (np. w obrocie paliwami 
– art. 108a ust. 6).

Kiedy nie będzie odsetek 
Dzięki zapłacie w syste-
mie podzielonej płatności 
nabywca uniknie podwyż-
szonych odsetek za zwłokę 
pod warunkiem, że wykazany 
przez niego podatek naliczo-
ny będzie w 95 proc. wynikał 
z faktur zapłaconych w syste-
mie split payment. 

2)  Sprzedawca i nabywca 
dostaną szybciej zwrot VAT

60 dni – tyle wynosi standar-
dowy termin na zwrot VAT, 
organ podatkowy może go 
jeszcze wydłużyć

25 dni – tyle będzie wynosił 
termin zwrotu w przypad-
ku, gdy podatnik (sprzedaw-
ca lub nabywca) złoży wniosek 
o zwrot na rachunek VAT. 

Ważne! Organy podatkowe 
nie będą mogły przedłużyć 
25-dniowego terminu zwrotu 
na rachunek VAT. 

3)  Sprzedawca zapłaci do 
urzędu skarbowego mniej 
podatku 

Jeśli sprzedawca zapłaci 
podatek należny z rachun-
ku VAT przed terminem 
zapłaty podatku, będzie 
mógł uiścić mniejszą kwotę. 
Nie będą to jednak znaczą-
ce sumy – trzeba je będzie 
obliczyć według dość skom-

plikowanego wzoru, określo-
nego w art. 108d ust. 1 ustawy 
o VAT. 

4)  Będą mniejsze wymogi do-
chowania należytej staran-
ności

Płatność w systemie split 
payment będzie przesłanką 
dochowania należytej staran-
ności. 
Nie zadziała tu jednak automa-
tyzm. Firmy (w szczególności 
z branż wrażliwych, narażonych 
na większe ryzyko uczestnictwa 
w karuzelach VAT) będą musiały 
spełnić pewne wymogi. Będzie 
ich jednak znacząco mniej. Poza 
dokonaniem przelewu w sys-
temie podzielonej płatno-
ści, trzeba będzie jeszcze tylko 
sprawdzić, czy:
–  kontrahent jest zarejestro-

wanym, czynnym podatni-
kiem VAT, 

–  jest zarejestrowany w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym lub 
Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG).   ©℗

Dlaczego warto korzystać ze split paymentu
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chunku VAT pieniądze 
jego właściciel może 
wykorzystać tylko na
dwa sposoby: 
–  zapłacić dostawcy

(usługodawcy) rów-
nowartość podatku
od towarów i usług 
na jego rachunek 
VAT, albo

–  wpłacić VAT należ-
ny do urzędu skar-
bowego.
O uwolnieniu środ-

ków z rachunku VAT
zdecyduje naczelnik
urzędu skarbowego. Na
rozpatrzenie wniosku
podatnika będzie miał
60 dni. Naczelnik od-
mówi zgody na prze-

kazanie środków zgro-
madzonych na koncie
VAT, gdy:
1)  podatnik będzie miał

zaległości podatko-
we w VAT – w wyso-
kości odpowiadającej
zaległości podatko-
wej w podatku wraz 
z odsetkami za zwło-
kę, istniejącej na
dzień wydania de-
cyzji,

2)  zajdzie uzasadniona
obawa, że:

–  zobowiązanie po-
datkowe nie zo-

stanie wykonane,
a  w  szczególności
gdy podatnik trwa-
le nie płaci zobowią-
zań z tytułu VAT lub
wyzbywa się mająt-
ku (co może utrud-
nić lub udaremnić
egzekucję zobowią-
zań z tytułu podat-
ku), lub

–  wystąpi zaległość
w VAT lub zostanie
ustalone dodatko-
we zobowiązanie 
podatkowe (sankcja
w VAT).  ©℗

Co zrobić
z pieniędzmi 
na rachunku VAT
Pieniądze zgromadzone na rachunku 
VAT będą własnością przedsiębiorcy, 
ale nie będzie on mógł nimi 
dysponować wedle swojego uznania

Z podzielonej płatności
warto korzystać, bo:
1)  Nabywca uniknie sankcji

w VAT, podwyższonych
odsetek oraz solidarnej od-
powiedzialności

Do wysokości kwoty VAT za-
płaconej w podzielonej płatno-
ści nie ma:
–  sankcji w VAT (art. 108c 

ust. 1 ustawy o VAT),
–  podwyższonych odsetek

(150 proc., art. 108c ust. 2), i 
–  odpowiedzialności solidar-

nej w sytuacjach, w których
zasadniczo taka odpowie-
dzialność może być stosowa-
na (np. w obrocie paliwami
– art. 108a ust. 6).

Kiedy nie będzie odsetek 
Dzięki zapłacie w syste-
mie podzielonej płatności
nabywca uniknie podwyż-
szonych odsetek za zwłokę
pod warunkiem, że wykazany 
przez niego podatek naliczo-
ny będzie w 95 proc. wynikał
z faktur zapłaconych w syste-
mie split payment. 

2)  Sprzedawca i nabywca 
dostaną szybciej zwrot VAT

60 dni – tyle wynosi standar-
dowy termin na zwrot VAT, 
organ podatkowy może go 
jeszcze wydłużyć

25 dni – tyle będzie wynosił
termin zwrotu w przypad-
ku, gdy podatnik (sprzedaw-
ca lub nabywca) złoży wniosek 
o zwrot na rachunek VAT. 

Ważne! Organy podatkowe 
nie będą mogły przedłużyć 
25-dniowego terminu zwrotu 
na rachunek VAT. 

3)  Sprzedawca zapłaci do 
urzędu skarbowego mniej 
podatku 

Jeśli sprzedawca zapłaci 
podatek należny z rachun-
ku VAT przed terminem
zapłaty podatku, będzie 
mógł uiścić mniejszą kwotę. 
Nie będą to jednak znaczą-
ce sumy – trzeba je będzie 
obliczyć według dość skom-

plikowanego wzoru, określo-
nego w art. 108d ust. 1 ustawy
o VAT.

4)  Będą mniejsze wymogi do-
chowania należytej staran-
ności

Płatność w systemie split 
payment będzie przesłanką
dochowania należytej staran-
ności. 
Nie zadziała tu jednak automa-
tyzm. Firmy (w szczególności
z branż wrażliwych, narażonych
na większe ryzyko uczestnictwa 
w karuzelach VAT) będą musiały
spełnić pewne wymogi. Będzie
ich jednak znacząco mniej. Poza 
dokonaniem przelewu w sys-
temie podzielonej płatno-
ści, trzeba będzie jeszcze tylko
sprawdzić, czy:
–  kontrahent jest zarejestro-

wanym, czynnym podatni-
kiem VAT,

–  jest zarejestrowany w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym lub
Centralnej Ewidencji i Infor-
macji o Działalności Gospo-
darczej (CEIDG).  ©℗

Dlaczego warto korzystać ze split paymentu
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Obecnie fi rmy dostają 
należność powiększo-
ną o kwotę VAT. Muszą 
z tych pieniędzy zapłacić 
podatek na konto urzędu 
skarbowego do 25. dnia 
miesiąca. Jeśli jednak do-
staną zapłatę wcześniej, 
to z otrzymanej kwoty 
mogą opłacić wynagro-
dzenia dla pracowników, 
inne koszty i zobowiąza-
nia. A VAT mogą opłacić 
od należności otrzyma-
nych od kolejnych kon-
trahentów. 

Split payment ozna-
cza, że sprzedawca 
(usługodawca) dostanie 
równowartość podatku 
od towarów i usług na 
rachunek VAT. Dostęp 
do tego rachunku bę-
dzie ograniczony. 

Firmy obawiają się 
więc, że split payment 
odbije się na ich płyn-
ności fi nansowej.

Problem może doty-
czyć zwłaszcza podat-
ników, którym kon-
trahenci będą płacić 
za transakcje w  me-
chanizmie podzielonej 
płatności, ale oni sami 
zapłacą już swoim do-
stawcom tradycyjnie. 
W  takim wypadku 
wartość środków na 
koncie VAT stale bę-
dzie rosła. 

Jeśli taki przedsię-
biorca zgromadzi na 
rachunku VAT duże 
środki i będzie chciał je 
przenieść na swoje pod-
stawowe konto (np. by 
uregulować z nich inne 
bieżące zobowiązania), 
zrobi to tylko za zgodą 
naczelnika urzędu skar-
bowego. Będzie więc 
musiał złożyć wniosek 
o zgodę na przeniesie-
nie pieniędzy na trady-

cyjny rachunek. Naczel-
nik będzie miał 60 dni 
na podjęcie decyzji.

Tego najbardziej oba-
wiają się przedsiębiorcy.

– Nowe zasady fak-
tycznie mogą się odbić 
na płynności fi nanso-
wej niektórych przed-
siębiorców – przyzna-
je Zbigniew Makowski. 
Jego zdaniem jednak 
nie będą to masowe 
sytuacje, a  z  czasem 
problem płynności fi -
nansowej powinien się 
zmniejszać. 

Przedstawiciel MF  
wskazuje też na rozwią-
zania, które powinny 
poprawić płynność fi -
nansową przedsiębior-
ców. 

– Dostawca będzie 
mógł płacić z rachunku 
VAT podatek do urzędu 
skarbowego, ale rów-
nież równowartość VAT 
wykazanego na faktu-
rach zakupowych otrzy-
mywanych od kontra-
hentów. Środki z konta 
VAT mogą być przy tym 
obracane między fi rma-
mi wielokrotnie – wy-
jaśnia Zbigniew Ma-
kowski. 

Niektórym przed-
siębiorcom będzie się 
wręcz opłacało regu-
lowanie zobowiązań 
wobec kontrahentów 
w  formule split pay-
ment. Chodzi np. o eks-
porterów, którzy mogą 
liczyć na szybsze zwroty 
podatku (25 dni), jeżeli 
tylko zwrot nastąpi na 
rachunek VAT. Zwróco-
ny podatek będą mogli 
od razu wykorzysty-
wać do płacenia swoim 
krajowym dostawcom 
w systemie podzielonej 
płatności.   ©℗

Przedsiębiorcy będą jednak mieli mniej 
pieniędzy do dyspozycji
Podzielona płatność wpłynie negatywnie 
na płynność fi nansową fi rm. Przyznają to 
zarówno eksperci podatkowi, jak i samo 
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Jednym z wymogów roz-
liczeń w split paymencie 
jest podanie w przelewie 
numeru faktury, której 
płatność dotyczy. Obo-
wiązek ten budzi wątpli-
wości przy przelewach 
zaliczek, na co zwraca-
ją uwagę nasi czytel-
nicy piszący na adres 
SplitPayment@infor.pl. 
Wpłata zaliczek najczę-
ściej odbywa się bowiem 
na podstawie faktury pro 
forma lub zamówienia. 

Wymogi ustawowe

Jeśli ściśle trzymać się 
przepisów ustawy o VAT, 
dostawca musiałby wy-
stawić nabywcy właści-
wą fakturę zaliczkową 
jeszcze przed jej zapła-
tą. Praktyka jest inna. 
Taka faktura – jako po-
twierdzenie wpłaty za-
liczki – jest wystawiana 
po przelewie. Dostaw-
cy nie chcą wystawiać 
wcześniej faktur, bo to 
dla nich ryzyko. Odbior-
ca może przecież zrezy-
gnować z transakcji, nie 

wpłacić zaliczki, a wysta-
wiona wcześniej faktu-
ra zaliczkowa powoduje 
obowiązek odprowadze-
nia VAT. Wprawdzie 
można ją skorygować, 
jednak zwrot podatku od 
zaliczki, która nie zosta-
ła wpłacona, odwleka się 
na następne okresy roz-
liczeniowe. 

Podatnik wpłacają-
cy zaliczkę zawsze też 
może zrezygnować 
z mechanizmu podzie-
lonej płatności, ale to też 
nie jest dobre rozwiąza-
nie. Podatnik nie tylko 
traci korzyści wynikają-
ce ze stosowania ze split 
paymentu. Rezygnacja 
z tego mechanizmu przy 
zapłacie zaliczek może 
skutkować blokowaniem 
dużych środków fi nan-
sowych na koncie VAT. 

Jakie jest więc wyjście 
z tej sytuacji? Eksperci 
uspokajają – nie powin-
no być konsekwencji, je-
śli podatnik w przelewie 
poda numer faktury pro 
forma. 

Nie ma obowiązku 
wcześniejszych faktur

Paweł Fałkowski, dorad-
ca podatkowy, partner 
w ALTO, przyznaje, że 
wymóg podawania nu-
meru faktury przy za-
płacie na rachunek VAT 
może skłaniać podatni-
ków, by żądali od kon-
trahentów wystawia-
nia faktur przed wpłatą 
zaliczki. 

– Obecnie jednak ta-
kie żądanie nie może być 
poparte przepisami i nie 
należy się spodziewać, że 
przepisy w tym zakresie 
zostaną znowelizowane 
– mówi Paweł Fałkowski. 

Zdaniem eksperta 
rozwiązaniem tej kwe-
stii mogłaby być inna 
zmiana przepisów, 
umożliwiająca wprost 
regulowanie płatno-
ści na podstawie faktur 
pro forma lub innych do-
kumentów niebędących 
fakturą. 

– Decydując się jed-
nak na taki krok, MF po-
zbawiłby się możliwo-

ści łatwego powiązania 
płatności na rachunek 
VAT z fakturami, któ-
rych numery są rapor-
towane w plikach JPK 
– zauważa Paweł Fał-
kowski. 

Bank nie zablokuje 
przelewu

Ekspert podkreśla jed-
nak, że bank nie zablo-
kuje przelewu w  split 
paymencie wyłącznie 
z tego powodu, że podat-
nik podał numer faktury 
pro forma. Potwierdza to 
Andrzej Nikończyk, do-
radca podatkowy, part-
ner w KNDP. 

– Bank, który prze-
cież nie zna numerów 
faktur przedsiębior-
ców, nie ma możliwo-
ści ani obowiązku ich 
weryfi kacji – wskazu-
je. Płatność w systemie 
split payment zostanie 
więc zrealizowana, tak-
że wtedy, gdy podatnik 
w przelewie posłuży się 
numerem faktury pro 
forma. 

– Podobnie by było, 
gdyby zwyczajnie się 
pomylił, wpisując dane 
identyfi kujące fakturę, co 
w praktyce przecież też 
może się zdarzyć – mówi 
Andrzej Nikończyk. 

W ocenie ekspertów 
podatnicy w takich przy-
padkach nie muszą oba-
wiać się żadnych sankcji. 

– Podatnik, który 
przelał zaliczkę w syste-
mie podzielonej płatno-
ści na podstawie faktury 
pro forma, a następnie 
otrzyma fakturę zalicz-
kową, nie powinien mieć 
problemu, żeby w trak-
cie ewentualnej kontroli 
podatkowej udowodnić, 
z jaką fakturą powiąza-
na była płatność w split 
paymencie – stwierdza 
Andrzej Nikończyk. 

Eksperci zastrzegają 
jednak, że najpewniej-
szym i najwłaściwszym 
działaniem jest przelew 
z  podaniem numeru 
wystawionej wcześniej 
(niejako z góry) faktury 
zaliczkowej.   ©℗

Zaliczka w split paymencie z numerem faktury
Nie powinno być konsekwencji, jeśli podatnik poda w przelewie zaliczki na konto VAT numer 
faktury pro forma. Split payment dojdzie do skutku, a podatnik nie powinien mieć problemu 
z udowodnieniem, jakiej faktury dotyczyła wpłata

PROBLEM:
W praktyce rozliczeń 
dużych kontraktów, 
np. na dostawy maszyn 
czy urządzeń, można 
spotkać się z sytuacjami, 
gdy kwota netto wyna-
grodzenia wyrażona jest 
w walucie obcej, a kwota 
VAT – w złotówkach 
(przy zastosowaniu 
odpowiedniego kursu 
NBP). Celem rozwiązania 
jest uniknięcie różnic 
kursowych powstałych 
na kwocie VAT. Czy 
w takich przypadkach 
płatności mogą być rozli-
czane w systemie split 
payment?

ROZWIĄZANIE:
Paweł Fałkowski, 
doradca podatkowy, 
partner w ALTO
Dopuszczalność opisa-
nego rozwiązania nie 
wynika wprost z prze-
pisów ustawy o VAT. Co 
więcej, taki sposób roz-
liczenia wydaje się nieco 
kontrowersyjny. Jednak 
w praktyce organy po-
datkowe zgadzają się na 
takie właśnie dzielenie 
kwoty brutto. Zasadne 
jest więc pytanie, czy 
możliwe będzie zreali-
zowane takiego przele-
wu z wykorzystaniem 
mechanizmu podzie-

lonej płatności. Moim 
zdaniem tak. 

Trzeba podkreślić, że 
rachunki VAT będą pro-
wadzone tylko w  zło-
tych, więc przedsię-
biorcy, którzy rozliczają 
się w innej walucie, nie 
będą mogli korzystać 
z mechanizmu podzie-
lonej płatności. 

W opisanej sytuacji 
zrealizowanie płatno-
ści wyrażonej w  róż-
nych walutach będzie 
więc wymagało dwóch 
odrębnych przelewów. 
Pierwszy – na zwykły 
rachunek kontrahen-
ta, opiewałby na kwotę 

netto, wyrażoną w wa-
lucie obcej. Druga część 
należności, czyli war-
tość wyrażona w zło-
tówkach i odpowiada-
jąca kwocie VAT, może 
być rozliczona przy wy-
korzystaniu split pay-
mentu. 

Powstaje jednak pyta-
nie, czy kwotę VAT (wy-
rażoną w złotówkach) 
i objętą jednym, odręb-
nym przelewem będzie 
można przenieść w ca-
łości na rachunek VAT. 
Możliwość taka moim 
zdaniem wynika z prze-
pisów. Zgodnie z nimi 
rachunek VAT może być 

wykorzystany tylko do 
zapłaty kwoty podatku. 

Pewnym praktycz-
nym ograniczeniem 
mógłby być sposób 
kalkulacji kwoty VAT 
w systemie bankowym 
klienta. Jednak z moich 
obserwacji wynika, że 
banki nie będą w stanie 
sprawdzić, jaką część 
kwoty przelewu stano-
wi podatek. W efekcie 
możliwe powinno być 
ustalenie, że cała kwo-
ta przelewu ma zostać 
przelana z naszego ra-
chunku VAT na rachu-
nek VAT kontrahenta.  
 ©℗

Przy płatności w różnych walutach konieczne dwa przelewy

Jednym z wymogów roz-
liczeń w split paymencie
jest podanie w przelewie
numeru faktury, której
płatność dotyczy. Obo-
wiązek ten budzi wątpli-
wości przy przelewach
zaliczek, na co zwraca-
ją uwagę nasi czytel-
nicy piszący na adres 
SplitPayment@infor.pl.
Wpłata zaliczek najczę-
ściej odbywa się bowiem
na podstawie faktury pro
forma lub zamówienia. 

Wymogi ustawowe

Jeśli ściśle trzymać się 
przepisów ustawy o VAT,
dostawca musiałby wy-
stawić nabywcy właści-
wą fakturę zaliczkową 
jeszcze przed jej zapła-
tą. Praktyka jest inna. 
Taka faktura – jako po-
twierdzenie wpłaty za-
liczki – jest wystawiana 
po przelewie. Dostaw-
cy nie chcą wystawiać 
wcześniej faktur, bo to 
dla nich ryzyko. Odbior-
ca może przecież zrezy-
gnować z transakcji, nie 

wpłacić zaliczki, a wysta-
wiona wcześniej faktu-
ra zaliczkowa powoduje
obowiązek odprowadze-
nia VAT. Wprawdzie
można ją skorygować,
jednak zwrot podatku od 
zaliczki, która nie zosta-
ła wpłacona, odwleka się
na następne okresy roz-
liczeniowe.

Podatnik wpłacają-
cy zaliczkę zawsze też
może zrezygnować 
z mechanizmu podzie-
lonej płatności, ale to też
nie jest dobre rozwiąza-
nie. Podatnik nie tylko 
traci korzyści wynikają-
ce ze stosowania ze split
paymentu. Rezygnacja
z tego mechanizmu przy
zapłacie zaliczek może 
skutkować blokowaniem 
dużych środków fi nan-
sowych na koncie VAT.

Jakie jest więc wyjście 
z tej sytuacji? Eksperci
uspokajają – nie powin-
no być konsekwencji, je-
śli podatnik w przelewie
poda numer faktury pro
forma. 

Nie ma obowiązku 
wcześniejszych faktur

ą

Paweł Fałkowski, dorad-
ca podatkowy, partner
w ALTO, przyznaje, że 
wymóg podawania nu-
meru faktury przy za-
płacie na rachunek VAT 
może skłaniać podatni-
ków, by żądali od kon-
trahentów wystawia-
nia faktur przed wpłatą 
zaliczki. 

– Obecnie jednak ta-
kie żądanie nie może być 
poparte przepisami i nie 
należy się spodziewać, że 
przepisy w tym zakresie 
zostaną znowelizowane 
– mówi Paweł Fałkowski. 

Zdaniem eksperta 
rozwiązaniem tej kwe-
stii mogłaby być inna 
zmiana przepisów, 
umożliwiająca wprost
regulowanie płatno-
ści na podstawie faktur 
pro forma lub innych do-
kumentów niebędących 
fakturą. 

– Decydując się jed-
nak na taki krok, MF po-
zbawiłby się możliwo-

ści łatwego powiązania 
płatności na rachunek
VAT z fakturami, któ-
rych numery są rapor-
towane w plikach JPK 
– zauważa Paweł Fał-
kowski.

Bank nie zablokuje
przelewu

Ekspert podkreśla jed-
nak, że bank nie zablo-
kuje przelewu w  split
paymencie wyłącznie 
z tego powodu, że podat-
nik podał numer faktury 
pro forma. Potwierdza to
Andrzej Nikończyk, do-
radca podatkowy, part-
ner w KNDP.

– Bank, który prze-
cież nie zna numerów 
faktur przedsiębior-
ców, nie ma możliwo-
ści ani obowiązku ich 
weryfi kacji – wskazu-
je. Płatność w systemie 
split payment zostanie 
więc zrealizowana, tak-
że wtedy, gdy podatnik
w przelewie posłuży się
numerem faktury pro 
forma. 

– Podobnie by było,
gdyby zwyczajnie się
pomylił, wpisując dane 
identyfi kujące fakturę, co 
w praktyce przecież też 
może się zdarzyć – mówi 
Andrzej Nikończyk.

W ocenie ekspertów 
podatnicy w takich przy-
padkach nie muszą oba-
wiać się żadnych sankcji. 

– Podatnik, który 
przelał zaliczkę w syste-
mie podzielonej płatno-
ści na podstawie faktury 
pro forma, a następnie 
otrzyma fakturę zalicz-
kową, nie powinien mieć 
problemu, żeby w trak-
cie ewentualnej kontroli 
podatkowej udowodnić,
z jaką fakturą powiąza-
na była płatność w split 
paymencie – stwierdza 
Andrzej Nikończyk. 

Eksperci zastrzegają 
jednak, że najpewniej-
szym i najwłaściwszym 
działaniem jest przelew 
z  podaniem numeru 
wystawionej wcześniej
(niejako z góry) faktury 
zaliczkowej.   ©℗

Zaliczka w split paymencie z numerem faktury
Nie powinno być konsekwencji, jeśli podatnik poda w przelewie zaliczki na konto VAT numer 
faktury pro forma. Split payment dojdzie do skutku, a podatnik nie powinien mieć problemu
z udowodnieniem, jakiej faktury dotyczyła wpłata

PROBLEM:
W praktyce rozliczeń 
dużych kontraktów,
np. na dostawy maszyn 
czy urządzeń, można
spotkać się z sytuacjami, 
gdy kwota netto wyna-
grodzenia wyrażona jest 
w walucie obcej, a kwota
VAT – w złotówkach 
(przy zastosowaniu
odpowiedniego kursu 
NBP). Celem rozwiązania
jest uniknięcie różnic 
kursowych powstałych 
na kwocie VAT. Czy 
w takich przypadkach
płatności mogą być rozli-
czane w systemie split
payment?

ROZWIĄZANIE:
Paweł Fałkowski, 
doradca podatkowy, 
partner w ALTO
Dopuszczalność opisa-
nego rozwiązania nie
wynika wprost z prze-
pisów ustawy o VAT. Co 
więcej, taki sposób roz-
liczenia wydaje się nieco 
kontrowersyjny. Jednak 
w praktyce organy po-
datkowe zgadzają się na
takie właśnie dzielenie
kwoty brutto. Zasadne 
jest więc pytanie, czy
możliwe będzie zreali-
zowane takiego przele-
wu z wykorzystaniem
mechanizmu podzie-

lonej płatności. Moim 
zdaniem tak. 

Trzeba podkreślić, że 
rachunki VAT będą pro-
wadzone tylko w  zło-
tych, więc przedsię-
biorcy, którzy rozliczają 
się w innej walucie, nie
będą mogli korzystać
z mechanizmu podzie-
lonej płatności. 

W opisanej sytuacji 
zrealizowanie płatno-
ści wyrażonej w  róż-
nych walutach będzie
więc wymagało dwóch
odrębnych przelewów.
Pierwszy – na zwykły
rachunek kontrahen-
ta, opiewałby na kwotę

netto, wyrażoną w wa-
lucie obcej. Druga część 
należności, czyli war-
tość wyrażona w zło-
tówkach i odpowiada-
jąca kwocie VAT, może
być rozliczona przy wy-
korzystaniu split pay-
mentu.

Powstaje jednak pyta-
nie, czy kwotę VAT (wy-
rażoną w złotówkach)
i objętą jednym, odręb-
nym przelewem będzie 
można przenieść w ca-
łości na rachunek VAT. 
Możliwość taka moim 
zdaniem wynika z prze-
pisów. Zgodnie z nimi 
rachunek VAT może być 

wykorzystany tylko do 
zapłaty kwoty podatku. 

Pewnym praktycz-
nym ograniczeniem
mógłby być sposób
kalkulacji kwoty VAT
w systemie bankowym 
klienta. Jednak z moich 
obserwacji wynika, że 
banki nie będą w stanie 
sprawdzić, jaką część 
kwoty przelewu stano-
wi podatek. W efekcie 
możliwe powinno być
ustalenie, że cała kwo-
ta przelewu ma zostać 
przelana z naszego ra-
chunku VAT na rachu-
nek VAT kontrahenta.  
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MF odpowiada na pytania 
w sprawie split paymentu
Co z kartą płatniczą 
lub kredytową?

Czy płatność kartą płatniczą 
wyklucza zapłatę w systemie 
podzielonej płatności?

Tak
Split payment wymaga 
dokonania przelewu 
w banku lub SKOK (ko-

munikat przelewu). W efekcie 
zapłata kartą płatniczą czy kre-
dytową wyklucza możliwość 
zastosowania podzielonej płat-
ności, nawet jeśli dotyczy ona 
konkretnej faktury wystawia-
nej między przedsiębiorcami. 

Czy zapłata gotówką 
wyklucza split payment?

Czy płatność gotówką 
pozwoli na zapłatę w syste-
mie podzielonej płatności?

Nie
Podzielona płatność do-
tyczy przelewów w ban-
ku lub SKOK (komuni-

kat przelewu). W  efekcie 
zapłata gotówką również wy-
klucza możliwość zastosowa-
nia nowego systemu.

Czy będzie można 
dzielić zwrot VAT?

Czy firma, która wykaże 
nadwyżkę VAT naliczonego, 
będzie mogła wnioskować 
o zwrot części na konto VAT, 
a części na rachunek rozli-
czeniowy?

Nie
Nie ma możliwości po-
działu kwoty zwrotu 
nadwyżki podatku na-

liczonego do zwrotu na rachu-
nek rozliczeniowy i rachunek 
VAT. Albo całość zwrotu jest wy-
płacana na zasadach ogólnych, 
albo – w przypadku wyboru ta-
kiej opcji przez podatnika – ca-
łość zwrotu jest przekazywana 
na rachunek VAT podatnika.

Innymi słowy, jeśli podatnik 
wykaże 100 zł VAT do zwrotu, 
to:
– w przypadku zasad ogólnych 
naczelnik urzędu skarbowego 
będzie miał 60 dni na weryfi ka-
cję zasadności zwrotu i w przy-
padku pozytywnej weryfi kacji 
dokonanie przelewu na zwykły 
rachunek rozliczeniowy podat-
nika; jeśli weryfi kacja będzie 
negatywna, naczelnik będzie 
mógł podjąć decyzję o wydłu-
żeniu terminu zwrotu,
– w  przypadku wniosku 
o zwrot na konto VAT – na-
czelnik również będzie wery-
fi kował zasadność zwrotu, ale 
przelewu będzie musiał doko-
nać w ciągu 25 dni (bez opcji 
przedłużenia).

Co ma zrobić 
sprzedawca po 
wystawieniu korekty?

Jak będzie wyglądać 
rozliczenie w przypadku 
wystawienia faktury kory-
gującej do faktury opłaconej 
w split paymencie?
Przykładowo: sprzedawca wy-
stawił nabywcy towaru faktu-
rę na kwotę 123 zł. Nabywca 
opłacił ją w systemie podzie-
lonej płatności w ten sposób, 
że 100 zł poszło na konto roz-
liczeniowe sprzedawcy, a 23 zł 
na jego rachunek VAT. 

Następnie sprzedawca wy-
stawił fakturę korygującą na-
bywcy, zmniejszającą cenę net-
to do 90 zł. W takiej sytuacji 
sprzedawca będzie mógł:
– odesłać nabywcy różnicę 
w wynagrodzeniu na jego zwy-
kłe konto rozliczeniowe albo 
– odesłać nabywcy komunika-
tem przelewu różnicę w wy-
nagrodzeniu na konto VAT 
nabywcy.

Przepływy między rachun-
kami VAT są możliwe jedynie 
poprzez zastosowanie komu-
nikatów przelewu.

Kiedy można 
wystąpić o uwolnienie 
zablokowanych 
środków?

W którym momencie będzie 
można złożyć wniosek 
o wypłatę kwot z rachunku 
VAT – w momencie złożenia 
deklaracji VAT?
W każdym momencie będzie 
można złożyć taki wniosek. 
Przepisy nie określają tu ter-
minu. Oczywiście musi po-
wstać na rachunku VAT nad-
wyżka środków, którą będzie 
można uwolnić na rachunek 
rozliczeniowy.

Co z rozliczeniami na 
zasadzie odwrotnego 
obciążenia?

Czy nabywca stosujący 
odwrotne obciążenie będzie 
mógł skorzystać ze split 
paymentu?

Nie
W przypadku podat-
ników rozliczających 
VAT na zasadzie od-

wrotnego obciążenia na fak-
turze nie pojawia się kwota 
podatku. W związku z tym 
takie podmioty nie będą mo-
gły zastosować podzielonej 
płatności. 

Kto nie zapłaci metodą 
podzielonej płatności?

Kto jeszcze nie będzie mógł 
skorzystać z podzielonej 
płatności?
Ze split payment nie będą mo-
gli również skorzystać:
– konsumenci (nieprowadzą-
cy działalności gospodarczej),
– przedsiębiorca, który dosta-
nie fakturę bez kwoty VAT, np. 
od podatników zwolnionych 
z VAT.

Od czego zacząć zapłatę 
w split paymencie?

Jak dokonać pierwszej płat-
ności? 
Wystarczy wypełnić komu-
nikat przelewu w banku. Nie 
ma znaczenia, że na koncie 
VAT podatnik nie ma jesz-
cze żadnych pieniędzy. Bank 
pobierze bowiem całą kwotę 
z rachunku rozliczeniowego 
przedsiębiorcy.  Później, gdy 
podatnik otrzyma od swoich 
nabywców pieniądze na rachu-
nek VAT i będzie chciał przelać 
sprzedawcy kwotę VAT, to bank 
zawsze w pierwszej kolejności 
będzie sprawdzał, czy na koncie 
VAT są środki, i pobierał pienią-
dze najpierw z rachunku VAT.

Czy trzeba zapłacić całą 
fakturę?

Czy można opłacić jedynie część 
faktury w split paymencie?

Tak
Podatnik, który otrzy-
mał fakturę od sprze-
dawcy, może zdecydo-

wać, że opłaci w  systemie 
podzielonej płatności jedynie 
wybrane pozycje z  faktury. 
W tym nowym systemie moż-
na bowiem zapłacić tak całą, jak 
i część należności. Decyzja na-
leży do nabywcy. Bank nie zwe-
ryfi kuje wysokości kwot czy ich 
prawidłowości, ponieważ nie 
ma dostępu do faktury.

Co z przelewami 
z konta na konto?

Czy można przelewać środki 
między rachunkami VAT 
w różnych bankach?

Nie
Przepisy prawa banko-
wego dopuszczają swo-
bodne przekazywanie 

MF odpowiada na pytania 
w sprawie split paymentu
Co z kartą płatniczą 
lub kredytową?

Czy płatność kartą płatniczą
wyklucza zapłatę w systemie
podzielonej płatności?
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Split payment wymaga
dokonania przelewu
w banku lub SKOK (ko-

munikat przelewu). W efekcie
zapłata kartą płatniczą czy kre-
dytową wyklucza możliwość 
zastosowania podzielonej płat-
ności, nawet jeśli dotyczy ona
konkretnej faktury wystawia-
nej między przedsiębiorcami.

Czy zapłata gotówką 
wyklucza split payment?

Czy płatność gotówką 
pozwoli na zapłatę w syste-
mie podzielonej płatności?

Nie
Podzielona płatność do-
tyczy przelewów w ban-
ku lub SKOK (komuni-

kat przelewu). W  efekcie 
zapłata gotówką również wy-
klucza możliwość zastosowa-
nia nowego systemu.

Czy będzie można
dzielić zwrot VAT?

Czy firma, która wykaże 
nadwyżkę VAT naliczonego, 
będzie mogła wnioskować 
o zwrot części na konto VAT,
a części na rachunek rozli-
czeniowy?
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Nie ma możliwości po-
działu kwoty zwrotu 
nadwyżki podatku na-

liczonego do zwrotu na rachu-
nek rozliczeniowy i rachunek 
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kiej opcji przez podatnika – ca-
łość zwrotu jest przekazywana 
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czelnik również będzie wery-
fi kował zasadność zwrotu, ale
przelewu będzie musiał doko-
nać w ciągu 25 dni (bez opcji
przedłużenia).

Co ma zrobić
sprzedawca po
wystawieniu korekty?
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można złożyć wniosek 
o wypłatę kwot z rachunku 
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turze nie pojawia się kwota
podatku. W związku z tym 
takie podmioty nie będą mo-
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płatności. 

Kto nie zapłaci metodą 
podzielonej płatności?

Kto jeszcze nie będzie mógł
skorzystać z podzielonej 
płatności?
Ze split payment nie będą mo-
gli również skorzystać:
– konsumenci (nieprowadzą-
cy działalności gospodarczej),
– przedsiębiorca, który dosta-
nie fakturę bez kwoty VAT, np. 
od podatników zwolnionych 
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Od czego zacząć zapłatę
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Jak dokonać pierwszej płat-
ności?
Wystarczy wypełnić komu-
nikat przelewu w banku. Nie
ma znaczenia, że na koncie
VAT podatnik nie ma jesz-
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środków pomiędzy rachunka-
mi VAT prowadzonymi jedynie 
w tym samym banku dla tego 
samego posiadacza. Jeśli fi rma 
ma konta VAT w różnych ban-
kach, to nie będzie mogła prze-
lewać sobie pieniędzy z jedne-
go konta VAT na inne, w innej 
instytucji.

Co z przelewami 
między oddziałami?

Czy dwa oddziały tej samej 
spółki mogą przelewać środki 
między rachunkami VAT?

Nie
Jeśli oddziały są odręb-
nymi posiadaczami kont 
w banku, to przepisy nie 

pozwalają na przelewanie pie-
niędzy między rachunkami VAT 
różnych posiadaczy, np. oddzia-
łów spółek. 

Czy sprzedawca może 
się nie godzić na split 
payment?

Czy można się umówić 
z dostawcami, że nie stosuje-
my split paymentu?

Tak
Sprzedawca będzie mógł 
zastrzec w  umowie 
z nabywcą, że nie przyj-

muje zapłaty w systemie po-
dzielonej płatności. Przepisy 
o podzielonej płatności nie in-
gerują w  zasadę swobody 
umów, podzielona płatność jest 
dobrowolna. 

Czy za media można
płacić w split paymencie?

Czy za dostawę wody firma 
będzie mogła zapłacić 
w podzielonej płatności?

Tak
Jeśli firma będzie 
chciała uregulować 
należność za media 

(np. dostawę wody dokonaną 
przez spółkę komunalną 
gminy), to będzie miała taką 
możliwość. Będzie to z korzy-
ścią dla fi rmy, jeśli posiada 
pieniądze na swoim rachun-
ku VAT. 

Co z realizacją stałych 
zleceń?

Czy zlecenia stałe można 
realizować w nowym modelu 
płatności?

Nie
Jeśli podatnik ustawi 
na swoim koncie 
w banku zlecenie sta-

łe, to bank sam nie podzieli 
takiej płatności. Konieczny 
jest do tego komunikat prze-
lewu i  decyzja podatnika. 
W komunikacie trzeba też 
podać numer faktury. 

Czy można płacić 
z prywatnego konta?

Czy osoba prowadząca 
działalność będzie mogła 
zapłacić w split paymencie 
ze swojego prywatnego 
rachunku?

Nie
Podzielona płatność 
dotyczy wyłącznie fi r-
mowych rachunków 

bankowych lub w  SKOK. 
Przedsiębiorca nie będzie więc 
mógł zrobić przelewu w split 
paymencie ze swojego pry-
watnego konta bankowego. 

Jak postępować 
w razie pomyłki?

Co jeśli firma na rachunek 
rozliczeniowy przeleje za 
mało, a na rachunek VAT za 

dużo (wskaże błędne kwoty 
w komunikacie przelewu)?
W sytuacji gdy nabywca, re-
gulując należność za fakturę 
w mechanizmie podzielonej 
płatności, przeleje na rachu-
nek rozliczeniowy dostawcy 
kwotę netto niższą niż wyni-
kająca z faktury, a na rachunek 
VAT kwotę odpowiednio wyż-
szą niż kwota podatku wyni-
kająca z tej faktury, to środki, 
które trafi ły na rachunek VAT, 
już na tym rachunku zostaną. 
W takim przypadku nie będzie 
bowiem możliwe, aby dostaw-
ca zwrócił kontrahentowi ze 
swojego rachunku VAT część 
kwoty netto, która w wyniku 
mylnego wypełnienia komu-
nikatu przelewu (nieodpowied-
nio wskazane kwoty) trafi ła na 
rachunek VAT. 

W  takiej sytuacji wartość 
wystawionej faktury nie bę-
dzie kwestionowana (wartości 
wskazane w fakturze są prawi-
dłowe), zatem nie ma podstaw 
do wystawienia faktury kory-
gującej i ewentualnego zwrotu 
kwoty wynikającej z korekty.

Czy można operować 
przelewami?

Czy można przelać pieniądze 
bezpośrednio na rachunek 
VAT kontrahenta?

Nie
Nie można bezpośred-
nio wpłacić ani wypła-
cić pieniędzy na i z ra-

chunku VAT. Taka próba 
skończy się odrzuceniem prze-
lewu przez bank lub SKOK.

Czym grozi pomyłka 
w przelewie?

Jakie kary grożą, np. jeśli 
podatnik dokona zbiorczej 
płatności w systemie split 
payment, ale w komunikacie 

przelewu wskaże tylko jeden 
numer faktury? 

W takim przypadku me-
chanizmy ochronne wyni-
kające ze stosowania split 
paymentu (art. 108c ustawy 
o VAT, należyta staranność) 
będą miały zastosowanie wy-
łącznie do kwoty odpowiada-
jącej kwocie podatku wynika-
jącej z tej konkretnej faktury, 
której numer został wskaza-
ny w komunikacie przelewu. 

 

Co z blokadą 
rachunku VAT?

Czy rachunek VAT może 
zostać zablokowany poprzez 
system STIR? 

Tak
Blokada zostanie na-
łożona, jeśli z analizy 
szefa KAS będzie wy-

nikało ryzyko, że dany pod-
miot może wykorzystywać 
działalność banków lub spół-
dzielczych kas oszczędnościo-
wo-kredytowych do celów 
mających związek z wyłudze-
niami skarbowymi lub do 
czynności zmierzających do 
wyłudzenia skarbowego.

Przypomnijmy, że obecnie 
banki i SKOK-i automatycz-
nie przekazują do systemu 
teleinformatycznego izby 
rozliczeniowej (STIR) dane 
o rachunkach podatników, 
które następnie są anali-
zowane. Jeśli na podstawie 
analizy okaże się, że istnie-
je podejrzenie, że dany po-
datnik wyłudza podatek, to 
szef Krajowej Administracji 
Skarbowej może zdecydować 
o blokadzie jego rachunku na 
72 godziny. Później może tę 
blokadę przedłużyć nawet na 
trzy miesiące.   ©℗
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