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Geneza wprowadzenia Split Payment

˃ VAT w UE i jego konstrukcja wykorzystywana do wyłudzeń sektora finansów
publicznych

˃ Wytyczne Komisji UE (SP jako jedno z rozwiązań)

˃ Split payment jako rozwiązanie przeciwdziałania wyłudzeniom VAT

˃ Ograniczenie swobodnym dysponowaniem VAT przez podatników poprzez Split
Payment

˃ Rozwiązanie polskiego ustawodawcy – ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2018 r. poz. 62), tj. nowelizacja ustawy o VAT poprzez wprowadzenie art. 108a-
108e odnoszących się do SP i funkcjonowania rachunku VAT



Nowelizacja ustawy o VAT od 1 lipca 2018 r.
˃ Zautomatyzowany podział kwoty płatności brutto na poziomie banku komercyjnego

odbiorcy przelewu podczas dokonywania płatności za dany towar lub usługę przez
nabywcę

˃ Nabywca – podatnik VAT (a więc tylko przedsiębiorca) - wybierając S.P.
przy płatności poprzez jedno polecenie przelewu, dokonuje podziału płatności na 2
strumienie elektronicznej płatności który dzieli na: kwotę netto i VAT

˃ Ta płatność, która zostanie zadeklarowana przez płacącego nabywcę jako
odpowiadająca wartości netto pozostanie w swobodnej dyspozycji odbiorcy
płatności – kierowana jest na jego ROR

˃ Zaś ta część, która zostanie zadeklarowana przez płacącego nabywcę jako kwota
podatku VAT zostanie przeniesiona przez bank na specjalne konto – rachunek VAT
odbiorcy (wierzyciela-dostawcy towaru/świadczącego usługę)



Nowelizacja ustawy o VAT od 1 lipca 2018 r.
˃ W praktyce nabywca wybierając S.P. zmuszony będzie do zastosowania nowego formatu

płatności uwzględniającego wymogi ustawowe (komunikat przelewu)

Wymogi stawiane przez ustawodawcę to:

˃ nazwy odbiorcy i numeru rachunku bankowego (a nie rachunku VAT!)

˃ NIP odbiorcy,

˃ numer opłacanej faktury,

˃ kwotę brutto płatności i kwotę VAT

Założeniem S.P. jest pozostawienie pełnej odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenie VAT
na podmiocie dokonującym dostawy towarów bądź świadczącym usługę. Wybór formy rozliczenia
nie przenosi obowiązku podatkowego na płacącego, ani też nie pozbawia go prawa do odliczenia
VAT naliczonego – nawet jeśli po dniu 1 lipca 2018 r. nie zdecyduje się na S.P.



Nowelizacja ustawy o VAT od 1 lipca 2018 r.

UWAGA!

˃ Odpowiedzialność za prawidłowość danych przelewu ponosi wyłącznie zlecający
płatność (nabywca). Bank /SKOK nie będą weryfikowały poprawności deklarowanych
wartości oraz ich proporcjonalności

˃ Automatyczny system rozrachunkowy, wykorzystywany do danego rodzaju płatności
(a więc komercyjny bank prowadzący ROR kontrahenta) odpowiada jedynie
za rozdzielenie płatności zgodnie z deklaracją płatnika



Model zautomatyzowanej płatności

˃ Wprowadzenie modelu zautomatyzowanego płatności, zakłada że w ramach
komunikatu przelewu – przy wykorzystaniu kosztownych technologii
informatycznych – dokonywane będzie obciążenie na rachunku podstawowym
do wysokości kwoty zadeklarowanej przez płacącego jako wartość VAT z faktury przy
jednoczesnym uznaniu tą sama kwotą rachunku VAT

˃ Jeśli płacący fakturę z wykazaną kwotą VAT zdecyduje się uregulować całą należności
z wykorzystaniem MPP, wystawca dokumentu otrzyma całą należność brutto, którą
na wyciągu bankowym stanowić będzie uznanie rachunku, ale jednocześnie zobaczy
obciążenie swojego konta na kwotę zadeklarowanego VAT

˃ Nieodpowiednie planowanie podatkowe może zaś wpływać na płynność finansową



Czy MPP wpłynie na zasady wystawiania faktur?

˃ S.P. nie przyczynia się do nowych zasad fakturowania

˃ S.P. nie skutkuje zmianami w aspekcie wymogów formalno-prawnych treści faktury

˃ Informacja co do numeru rachunku VAT nie jest eksponowana na żadnym stadium
płatności, aż do momentu uznania rachunku rozliczeniowego kontrahenta, na rzecz
którego dokonywana jest płatność



Czy sprzedawca ma wpływ na zastosowanie MPP 
przez płacącego?

˃ Swoboda wyboru w sposobie regulowania należności w obrocie podlegającym
regulacji VAT leży po stronie nabywcy

˃ Art. 108a ustawy o VAT stanowi, że podatnik, który otrzymał fakturę z wykazanym
VAT może zastosować S.P., ale nie jest to jego obowiązkiem

˃ Sprzedawca nie będzie wiedział jakiego wyboru co do formy rozliczenia
za pośrednictwem przelewu bankowego (tradycyjnej czy podzielonej) dokona
kontrahent będący podatnikiem VAT – aż do momentu uregulowania należności lub
też jeśli Strony transakcji wprowadzą postanowienia umowne, które pozwolą
pozyskać tę wiedzę przed uregulowaniem należności przez nabywcę



Rachunek VAT
˃ Instytucje finansowe – banki i SKOK-i, zobligowano do otworzenia do dnia 30

czerwca i prowadzenia od dnia 1 lipca 2018 r. rachunki VAT

˃ Posiadacze rachunków zostaną poinstruowani o numerach swoich rachunków VAT,
a także o sposobach i terminach informowania przez wskazane instytucje
o wysokości salda na takim koncie

˃ Wszystkie operacje z zastosowaniem S.P. będą widoczne na wyciągach bankowych
dot. ROR

˃ Ustawodawca sformalizował procedurę zamykania rachunków bieżących, a przez to
także „podpiętych” pod te konta rachunków VAT. Również każde przeniesienie
zgromadzonych środków z rachunku VAT na ROR (w innym trybie niż zapłata faktury
lub uregulowanie VAT do urzędu skarbowego) wymagać będzie – co do zasady –
partycypacji naczelnika urzędu skarbowego



Rachunek VAT

Uznanie rachunku VATmoże odbyć się wyłącznie poprzez:

˃ uregulowanie faktury przez kontrahenta;

˃ przekazanie kwot między rachunkami VAT tego samego posiadacza w tym samym
banku;

˃ zwrot nadwyżki naliczonego nad należnym w specjalnym, atrakcyjnym 25-dniowym
trybie.

Wykorzystanie zgromadzonych środków może mieć zasadniczo na celu uregulowanie
należności z faktur lub zobowiązania podatkowego do urzędu skarbowego.
Ze środków zgromadzonych na rachunku VAT nie można uregulować innych należności
publicznoprawnych, w tym innych podatków, niż VAT.



Rachunek VAT

˃ W przypadku rachunków rozliczeniowych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski
dla tego samego posiadacza Bank ten prowadzi rachunek VAT dla każdego rachunku
rozliczeniowego

˃ Narodowy Bank Polski prowadzi rachunek VAT dla więcej niż jednego rachunku
rozliczeniowego tego samego posiadacza na jego wniosek lub na podstawie
przepisów o finansach publicznych



Na czym polega zlecenie przelewu w S.P.
˃ W celu realizacji przelewu podzielonego bank lub SKOK w pierwszej kolejności 

obciąża kwotą podatku VAT (zadeklarowaną przez płacącego) rachunek 
VAT tego płacącego i uznaje tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy zgodnie 
z komunikatem przelewu

˃ Co jeśli płacący nie ma środków na rachunku VAT? Czy nie może dokonać S.P.?
˃ W przypadku braku środków na rachunku VAT, w celu realizacji przelewu, bank obciąża

wyłącznie rachunek rozliczeniowy płacącego kwotą odpowiadającą wartości sprzedaży
brutto wskazanej w komunikacie przelewu, a więc tak jak przy przelewie tradycyjnym.

˃ Co zaś jeśli płacący ma środki na rachunku VAT, ale jest ich za mało,
aby pokryć całą wartość VAT?

˃ W celu realizacji przelewu, bank obciąża rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku
i uznaje tą kwotą ROR płacącego na podstawie komunikatu przelewu. Następnie wartość
brutto obciąży ROR płacącego.



Na czym polega zlecenie przelewu w S.P.

˃ W przypadku, gdy to JSFP jest wystawcą faktury, a płatności dokonuje kontrahent –
po otrzymaniu środków pieniężnych z tytułu kwoty odpowiadającej kwocie VAT
wskazanej w komunikacie przelewu, bank, który prowadzi rachunek rozliczeniowy
JSFP, obciąża ten rachunek rozliczeniowy kwotą odpowiadającą kwocie VAT i uznaje
tą kwotą rachunek VAT, który jest prowadzony dla tego rachunku

˃ Innymi słowy, JSFP otrzymają całą wartość brutto transakcji, po czym komunikat
przeniesie część należności odpowiadającej VAT na specjalne konto



Korzyści podatkowe

Podatnik, który zdecyduje się na zastosowanie MPP do faktury dokumentującej nabycie
tzw. towaru wrażliwego z załącznika nr 13 do ustawy o VAT, pozbywa się ryzyka
wystąpienia solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 105a ustawy o VAT.

Wobec każdego podatnika wybierającego podzieloną płatność do danej faktury organ
podatkowy odstąpi od nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego w razie
wystąpienia zaległości podatkowych. Zdecydowano się także na niestosowanie
podwyższonych (do 150% standardowej stawki) odsetek od zaległości podatkowych
w VAT w sytuacji, gdy co najmniej 95% podatku naliczonego w danym okresie
rozliczeniowym zostanie uregulowana z zastosowaniem MPP. Dodatkowo,
preferencyjny, przyspieszony zwrot VAT oraz możliwość zastosowania skonta za
wcześniejszą płatność, mają mobilizować uczestników obrotu gospodarczego do
stosowania nowej metody płatności.



Sens wprowadzenia dobrowolnego

˃ W swoich wyjaśnieniach minister właściwy ds. finansów publicznych zapytany o sens
wprowadzenia dobrowolnego S.P., odpowiadając na interpelację z 7 lutego 2017 r. nr
9614 wyjaśnił, że rozwiązania te ukierunkowane są na zmniejszenie rosnącej
w ostatnich latach luki w podatku VAT, poprzez eliminację oszustw i nadużyć oraz
poprawę ściągalności tego podatku

˃ Mechanizm ten jest jednym ze sposobów gromadzenia należności podatkowych,
a jednocześnie jednym z rozwiązań, które ma na celu eliminację oszustw i nadużyć
oraz poprawę ściągalności podatku VAT (co przekłada się również na zmniejszenie
luki w tym podatku). Wskazano także, że z punktu widzenia budżetu państwa,
wprowadzenie omawianego rozwiązania umożliwi organom podatkowym
monitorowanie i blokowanie, w trybie egzekucyjnym, środków na rachunkach VAT



Podsumowanie 

˃ Nowy mechanizm płatności, choć jest dobrowolny, daje podatnikom, w tym JSFP,
atrakcyjne możliwości planowania podatkowego

˃ Kluczowym jest, aby nie dopuścić do nadmiernego zgromadzenia środków na
rachunku VAT

˃ Stosowanie S.P. ogranicza ryzyka podatkowe, pozwala zabezpieczyć środki publiczne,
a także pozwala na szybsze zwroty VAT dla wszystkich podatników

˃ Dzięki temu wdrażanie S.P. odbędzie się w obrocie gospodarczym efektem domina,
nawet jeśli Komisja Europejska nie zgodzi się na wariant obowiązkowy



Dziękuję za uwagę


