
 

 

 

GRUPOWY SYSTEM ROZLICZEŃ NETTINGOWYCH  
A MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8.06.2020 r. 
(0111-KDIB1-1.4010.87.2020.3.NL) podzielił stanowisko podatnika, który zwrócił się z 
wnioskiem o jej wydanie, że w przypadku uregulowania zobowiązania przez polskiego 
podatnika VAT poprzez dokonanie potrąceń wzajemnych wierzytelności w formie nettingu 
między tym podatnikiem a spółkami z Grupy (w tym podmiotami, które będą miały status 
aktywnych podatników VAT) nie znajdzie zastosowania art. 15d ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych w treści obowiązującej od 1.01.2020 r. W 
konsekwencji uznał, że pytający nie będzie zobowiązany do wyłączenia z kosztów 
uzyskania przychodów tych wydatków, które zostały uregulowane za pomocą 
nettingu, tj. poprzez wzajemne potrącenia oraz zapłatę lub otrzymanie finalnego 
salda. 

W analizowanym przez Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypadku, jak wskazał 
pytający podmiot  ,,podstawą działania systemu nettingowego jest co do zasady 
dokonywanie wzajemnych i wielostronnych kompensat zobowiązań i należności podmiotów 
z Grupy, zgłoszonych i zatwierdzonych do rozliczenia w danym okresie z podziałem na 
waluty rozliczeniowe. Za dany okres rozliczeniowy (np. miesiąc) dla każdej spółki z Grupy, 
w tym dla Wnioskodawcy, Centrum Rozliczeniowe ustala ostateczne saldo (dodatnie lub 
ujemne) w ramach każdej stosowanej waluty (dalej: "Finalne saldo"). 

W zależności od wartości finalnego salda w danym okresie rozliczeniowym, możliwe są 
dwa scenariusze: 

 jeżeli saldo jest dodatnie, tj. wartość należności przekracza wartość zobowiązań, 
Spółka otrzyma od Centrum Rozliczeniowego płatność na swój rachunek bankowy, 

 jeżeli saldo jest ujemne, tj. wartość należności jest niższa niż wartość zobowiązań, 
wówczas Spółka zobowiązana będzie dokonać zapłaty (przelewu) na rachunek 
bankowy Centrum Rozliczeniowego”. 

Co równie istotne w analizowanym przypadku wartość finalnego salda nie jest powiązana z 
żadną konkretną transakcją. 

Przy czym wartość finalnego salda nie jest powiązana z żadną konkretną transakcją. 

  

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 
 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 
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