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Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej

płatności obowiązywać będzie w obrocie

towarami i usługami wrażliwymi. W przypadku

kiedy kwota na fakturze będzie równa 

lub przekroczy wartość 15 000 zł brutto,  

a przedmiotem sprzedaży będzie jedna 

z pozycji wymienionych w Załączniku nr 15 

do ustawy o VAT, wtedy konieczne będzie

rozliczenie w ramach split payment. 

 

Wykaz usług i towarów, dla których split

payment będzie miał zastosowanie dotyczy

głównie towarów wrażliwych, części

samochodowych, różnego rodzaju robót

budowlanych, węgla, maszyn i urządzeń

elektrycznych. Na fakturach dokumentujących

transakcje, w których split payment będzie

obowiązkowy, należy umieścić adnotację -

‘’mechanizm podzielonej płatności’’.

 

Mechanizm podzielonej płatności (split

payment) polega na tym, że płatność 

za fakturę dokonywana jest na dwa odrębne

rachunki bankowe. Kwota VAT dokonywana

jest na rachunek VAT, natomiast wartość

sprzedaży netto na zasadniczy rachunek

bankowy sprzedającego.

 

Split payment został wprowadzony 1 lipca 2018

roku. Wtedy podatnicy przy nabyciu towaru

lub usługi mogli korzystać z mechanizmu

podzielonej płatności na zasadach

dobrowolności. Ministerstwo Finansów

potwierdziło, iż limit 15 000 zł brutto dotyczy

kwoty na jednej fakturze, a nie sumy np. z kilku

faktur dotyczących podobnych transakcji

pomiędzy stronami.

Split payment -

nowelizacja



W przypadku niespełnienia jednej z przesłanek

split payment (kwota, towar lub usługa

z Załącznika nr 15) podatnik może zdecydować,

czy skorzysta z mechanizmu podzielonej

płatności.

 

W sytuacji, gdy jedna faktura dokumentuje

zarówno towar lub usługę z Załącznika nr 15, 

jak i inne towary lub usługi, to dla celów

mechanizmu podzielonej płatności wskazane

towary i usługi rozpatruje się oddzielnie, jednak

możliwe jest zastosowanie mechanizmu

podzielonej płatności do całej faktury.

 

Zgodnie z przepisami przejściowymi do

nowelizacji, dostawa towarów lub świadczenie

usług dokonanych przed 1 listopada 2019 r., 

dla których obowiązek podatkowy powstaje

(lub faktura została wystawiona) po dniu 

31 października 2019 r., rozliczane będą 

na dotychczasowych warunkach.

Split payment -

nowelizacja
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Nowelizacja umożliwi

dokonywanie jednym

komunikatem przelewu

płatności za kilka faktur

(zbiorcza faktura). Mechanizm

podzielonej płatności

rozszerzono o zaliczki płacone

przed dniem wystawienia

faktury.

 

Stosując mechanizm

podzielonej płatności przy

fakturze zbiorczej podatnik

wpisywać będzie w tytule

przelewu okres, za który

reguluje należności, nie

poszczególne numery faktur.

 

Zapłata zbiorczej faktury

wiązać się będzie 

z koniecznością uregulowania

także pozostałych faktur

kontrahenta (z tego okresu), 

w stosunku do których split

payment nie jest obligatoryjny.

podatnik może przeznaczyć

na zapłatę podatku VAT,

podatków dochodowych,

podatku akcyzowego,

należności celnych, składek

ZUS, odsetek za zwłokę czy

też inne zobowiązania w

podatku od towarów i usług.

Środki
zgromadzone

na rachunku
VAT

Split payment - nowe rozwiązania



Wystawienie faktury bez adnotacji ‘’mechanizm

podzielonej płatności’’ w sytuacji, gdy będzie 

to wymagane, wiąże się z odpowiedzialnością

podatkową w wysokości 30 % kwoty podatku

dotyczącego dostawy towarów lub świadczenia

usług wymienionych w Załączniku nr 15 

do ustawy o VAT.

 

W takim przypadku nabywca może

dobrowolnie uregulować kwotę odpowiadającą

kwocie VAT w ramach split payment zaś

sprzedawca dzięki temu może uniknąć sankcji.

Istotna jest zatem świadomość nabywcy, 

że w razie wątpliwości rozsądnym

rozwiązaniem będzie zapłata z wykorzystaniem

mechanizmu podzielonej płatności. Podkreślić

należy, że także nabywca może być pociągnięty 

do odpowiedzialności podatkowej i nie

wykluczy tego tylko dlatego, że to sprzedawca

nie wystawił faktury z adnotacją ‘’mechanizm

podzielonej płatności’’. 

 

Podatnik dokonujący płatności za fakturę 

z pominięciem split payment może zostać

ukarany grzywną karno-skarbową do 720

stawek dziennych (stawka jest liczona

indywidualnie i jej wielkość zależy od wagi

danego czynu - wykroczenia lub przestępstwa).

Mechanizm podzielonej

płatności - sankcje



Jeżeli Państwa usługi związane są 

z powstaniem potencjalnego obowiązku

ewidencyjnego lub podatkowego w podatku

od towarów i usług, jesteśmy do Państwa

dyspozycji – wyjaśnimy wprowadzane zmiany

oraz możliwy skutek nowych przepisów dla

osób fizycznych i prawnych.

 

TAAC Solutions informuje także klientów,

jakie czynności i transakcje dokonywane

przez klienta wymagają zapłaty podatku, 

a kiedy istnieje możliwość zastosowania 

ulgi czy zwolnienia podatkowego.

 

Od wielu lat, doradzamy podatnikom 

i wspieramy w prowadzeniu interesów 

w Polsce i zagranicą. Zachęcamy do

skorzystania z usług naszych doradców

podatkowych, specjalistów w zakresie

podatku od towarów i usług.

W czym TAAC Solutions

może Państwu pomóc

Aleksandra Serafin

Doradca podatkowy

T: +48 696 423 820

E: aleksandra.serafin@taacsolutions.pl

Kontakt

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu

nie stanowią porady prawnej i są prawdziwe 

i aktualne w chwili skierowania do publikacji. 

TAAC Solutions nie ponosi odpowiedzialności

za skutki wykorzystania tej informacji bez

uprzedniej analizy danego stanu faktycznego.

W przypadku potrzeby zasięgnięcia porady

prawnej lub podatkowej, prosimy o kontakt 

z TAAC Solutions.
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