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W 2018 PŁATNOŚĆ ZA FAKTURY NA DWA RACHUNKI BANKOWE – SPLIT PAYMENT 

 

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w Ministerstwie Rozwoju i Finansów trwają prace nad 

projektem ustawy z dna 1.08.2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw (dalej: Projekt) wprowadzającej tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment). 

Zgodnie z Projektem, zapłata kwoty netto z otrzymanej faktury będzie dokonywana przez nabywcę na 

rachunek rozliczeniowy dostawcy lub w inny sposób, natomiast kwota podatku VAT ma wpływać 

bezpośrednio na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT. 

Projekt zakłada otwarcie rachunku VAT dla każdego podatnika. Pomimo, iż środki pieniężne 

zgromadzone na rachunku VAT będą własnością podatnika, nie będzie mógł on swobodnie nimi 

dysponować, ponieważ ustawa przewiduje ich wypłatę wyłącznie na konkretne cele, którymi są m.in.: 

 dokonanie płatności całości lub części kwoty VAT z tytułu nabycia towarów lub usług na 

rachunek VAT dostawcy lub usługodawcy; 

 zwrot kwoty podatku VAT wynikającej z wystawionej przez podatnika faktury korygującej na 

rachunek VAT nabywcy towarów lub usług; 

 wpłatę podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego. 

Wypłata środków z rachunku VAT na rachunek bankowy podatnika ma następować wyłącznie za 

zgodą organów podatkowych wydaną w drodze postanowienia. Organ podatkowy będzie w 

uzasadnionych wypadkach mógł nie udzielić zgody na dokonanie zwrotu.  

Projekt przewiduje, że płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu split payment ma być 

dobrowolna i dotyczyć wyłącznie płatności pomiędzy podatnikami (B2B). Ci podatnicy, którzy 

zdecydują się na zastosowanie mechanizmu podzielnej płatności, będą mogli skorzystać z preferencji 

polegających m.in. na: obniżeniu kwoty podatku VAT do zapłaty o kwotę obliczoną wg wzoru (jeśli 

podatek zostanie zapłacony z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin określony dla 

zapłaty podatku VAT), zwrot VAT w terminie 25 dni, czy też oprocentowanie środków pieniężnych 

zgromadzonych na rachunku VAT. 

Planowana data wejścia w życie  nowelizacji to 1 kwietnia 2018 roku. Obecnie Projekt jest na etapie 

opiniowania.  

Będziemy na bieżąco Państwa informować o dalszym procesie legislacyjnym w tym zakresie. 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


