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P & PARTNERZY 

SPLIT PAYMENT  

Jeżeli proces legislacyjny będzie przebiegał zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Finansów, z 
dniem 01.09.2019 r. do polskich przepisów zostanie wprowadzony obligatoryjny mechanizm 
podzielonej płatności, zwany również split payment[1]  oraz kilka innych zmian dotyczących 
podzielonej płatności.    

Poniżej sygnalizujemy najistotniejsze założenia wynikające z opublikowanego na stronie 
Rządowego Centrum Legislacji projektu zmian do ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw związanych z wdrożeniem obowiązkowego mechanizmu split payment. 

OGRANICZENIE PRZEDMIOTOWE   

Obligatoryjny split payment ma obowiązywać w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług 
wymienionych obecnie w załącznikach nr 11, 13 i 14 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług (dalej: „ustawa o VAT”), i dodatkowo do, między innymi, transakcji, których 
przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych. 

OGRANICZENIE KWOTOWE  

Obligatoryjny split payment ma obejmować tylko płatności dotyczące faktur dokumentujących 
transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę 
wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty. Transakcje 
opiewające na kwoty poniżej 15.000 zł podlegałyby natomiast rozliczaniu na ogólnych zasadach. 

SANKCJE 

Są przewidziane sankcje, między innymi, za: 

• zapłacenie kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w inny sposób, pomimo obowiązku 
zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (sankcja za ten czyn ma wynosić 100% kwoty 
podatku wykazanego na takiej fakturze); 

• nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej 
płatności”, będącego informacją, że przedmiotowa faktura – z uwagi na przedmiot transakcji 
oraz kwotę – powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 
(sankcja za ten czyn ma wynosić 100% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze).  

Za nieprzestrzeganie nowych obowiązków będzie groziła również sankcja na gruncie Kodeksu 
Karnego Skarbowego. 

REKOMENDACJE 

Już teraz każdy podmiot powinien: 

• dokonać sprawdzenia nabywanych towarów i usług pod kątem podlegania obowiązkowemu 
split payment; 

• przygotować się do wprowadzenia zmian w oprogramowaniu, z jakiego korzysta organizacja, w 
przypadku gdy będzie podlegała obowiązkowemu split payment; 

zaplanować sposób wykorzystania środków, które trafią na rachunek VAT. 

Kontakt:  

wroclaw@explico.com.pl  
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Dodatkowo, projekt przewiduje: 

1/ możliwość dokonywania płatności zbiorczych   

Projekt zmian przewiduje możliwość dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej 
niż jedną fakturę. W takim przypadku komunikat przelewu musi obejmować wszystkie faktury 
otrzymane przez podatnika w danym okresie od jednego dostawcy i zawierać całą kwotę podatku 
VAT wykazanego na tych otrzymanych fakturach. Okres ten nie może być krótszy niż jeden dzień i 
dłuższy niż jeden miesiąc. W takiej sytuacji podatnik w komunikacie przelewu nie będzie 
wskazywał, tak jak ma to miejsce obecnie, numeru konkretnej faktury płaconej w mechanizmie 
podzielonej płatności, lecz będzie wskazywał okres, za który dokonuje płatności. Przy czym, jeżeli 
nabywca zdecyduje się zastosować powyższą metodę i dokonać płatności zbiorczej jednym 
komunikatem przelewu, wówczas obowiązany będzie do zapłaty tym komunikatem wszystkich 
faktur otrzymanych od danego wystawcy w danym okresie, bez względu na to, czy faktury te 
dokumentują transakcje podlegające obowiązkowi stosowania split payment, czy też nie. 

2/ wykorzystanie środków znajdujących się na rachunku VAT 

Pojawi się możliwość regulowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT również innych 
podatków, tj. podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, 
podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. 

 

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

[1] Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności może być wprowadzony w Polsce dzięki decyzji wykonawczej Rady 

(UE) 2019/310 z 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego 
odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE 
L 51/19). Ww. decyzję stosuje się do 28 lutego 2022 r. 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.051.01.0019.01.POL&toc=OJ:L:2019:051:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.051.01.0019.01.POL&toc=OJ:L:2019:051:FULL

