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Szanowni Państwo, 
 
12 maja 2017 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy  
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzający 
mechanizm tzw. podzielonej płatności w VAT (ang. split payment). Zgodnie z projektem,  
nowy mechanizm miałby obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r. 
 
 
Czym jest split payment?  
 
Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Finansów projektem, mechanizm podzielonej płatności miałby 
polegać na tym, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto byłaby płacona przez nabywcę  
na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała kwota odpowiadająca kwocie podatku VAT,  
byłaby płacona na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. Dokonanie takiej podzielonej płatności 
miałoby miejsce przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu, w którym podatnik wskazywałby: numer 
faktury, numer VAT dostawcy, kwotę wartości sprzedaży netto oraz kwotę podatku. Na skutek tego,  
że dostawca nie otrzymałby na swój rachunek bankowy całej kwoty brutto, nie mógłby, przy przeprowadzaniu 
transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie podatku, szybko „zniknąć”, zatrzymując przy tym 
należny fiskusowi VAT – czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.  
 
Rachunek VAT 
 
W celu umożliwienia dokonywania płatności w ramach nowego systemu, projekt nowelizacji zakłada nałożenie 
na banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązku założenia rachunku VAT dla każdego 
posiadacza rachunku rozliczeniowego będącego przedsiębiorcą.  
 
Dostawca miałby bardzo ograniczone możliwości swobodnego dysponowania środkami zgromadzonymi  
na rachunku VAT. Przelew z rachunku VAT byłby możliwy co do zasady wyłącznie na inny rachunek VAT,  
na rachunek urzędu skarbowego lub na inny rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego. 
Natomiast transfer środków pieniężnych zgromadzonych na takim rachunku na rachunek rozliczeniowy 
posiadacza rachunku VAT byłby dokonywany wyłącznie na uzasadniony wniosek podatnika, po uzyskaniu 
zgody naczelnika urzędu skarbowego. 
 
Dobrowolność i system zachęt  
 
Co istotne, projekt ustawy zakłada dobrowolność korzystania z metody podzielonej płatności, pozostawiając 
jednocześnie decyzję o jej stosowaniu wyłącznie w gestii nabywcy towarów i usług (nie ich sprzedawcy). 

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12298259/12432717/12432718/dokument288045.pdf
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12298259/12432717/12432718/dokument288045.pdf


RSM Poland jest członkiem RSM, 6. co do wielkości sieci niezależnych firm doradczych  
i audytorskich, która posiada ponad 800 biur w ponad 120 krajach i zatrudnia więcej niż  
41.000 specjalistów na świecie. 
  
RSM Poland działa na polskim rynku już od 1991 r. Przez ten czas zyskaliśmy ogromną wiedzę  
i doświadczenie. Udało nam się także stworzyć unikatowy zespół najlepszych specjalistów. 
  
Naszą firmę tworzą nasi klienci, których potrzeby stawiamy na pierwszym miejscu, dlatego 
oferujemy im kompleksową obsługę dostosowaną indywidualnie do ich potrzeb. To nasi klienci 
decydują o wachlarzu naszych usług, a my dajemy im możliwość rozwoju i wzrostu na każdym 
etapie ich działalności. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że nasze podejście jest gwarancją 
obopólnego sukcesu. 

Proponowane regulacje przewidują jednak wprowadzenie szeregu przywilejów mających zachęcić 
przedsiębiorców do korzystania z nowego rozwiązania. Podatników, którzy stosowaliby split payment  
nie dotyczyłyby regulacje związane ze stosowaniem sankcji w postaci dodatkowego zobowiązania 
podatkowego, przepisy o odpowiedzialności solidarnej czy regulacje dotyczące sankcyjnej stawki odsetek.  
Dodatkową korzyścią byłaby możliwość obniżenia wysokości podatku do zapłaty w przypadku uregulowania 
podatku z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony do zapłaty podatku.  
Ponadto, jeżeli podatnik zdecydowałby się na zwrot nadwyżki VAT naliczonego na rachunek VAT,  
wówczas byłby on dokonywany w przyspieszonym 25-dniowym terminie, liczonym od dnia złożenia 
rozliczenia. 
 
Warto podkreślić, iż mechanizm podzielonej płatności znalazłby zastosowanie wyłącznie w odniesieniu  
do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, a tym samym nie dotyczyłby transakcji sprzedaży 
dokonywanych na rzecz konsumentów. 
 
Cel nowelizacji 
 
Split payment jest jednym z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom 
podatkowym. W ocenie Ministerstwa Finansów, wprowadzenie tego mechanizmu umożliwi organom 
podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT, eliminując tym samym ryzyko 
„znikania” podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym do budżetu państwa 
podatkiem VAT.  
 
Podsumowując, długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o VAT wprowadzający do polskiego systemu 
podatkowego tzw. mechanizm podzielonej płatności, w końcu ujrzał światło dzienne. Opublikowany projekt 
zakłada, iż nowy system płatności w VAT będzie obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r. Należy mieć jednak 
na uwadze, że projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Oznacza to, że nie jest jeszcze do końca 
pewne w jakim kształcie akt ten zostanie ostatecznie przyjęty. W związku z tym, zachęcamy Państwa  
do śledzenia na bieżąco naszych publikacji dotyczących tego zagadnienia. 
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Prosimy zwrócić uwagę, że zaprezentowany tekst nie powinien być 
rozumiany jako porada prawna, gdyż każdy indywidualny przypadek 
wymaga odrębnej, rzetelnej analizy. Z tego względu RSM Poland Spółka 
Doradztwa Podatkowego S.A. oraz RSM Poland Audyt S.A. nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem informacji,  
porad i wskazówek zamieszczonych w niniejszej publikacji.  
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