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SPLIT PAYMENT OD 1 LIPCA 2018 

 

Chcielibyśmy Państwa poinformować, iż nadal trwają prace nad projektem ustawy 

wprowadzającej mechanizm split payment do systemu podatku VAT. W ostatnich dniach 

planowana data wejścia w życie mechanizmu split payment została przesunięta na dzień 1 

lipca 2018 r. Ogólne zasady funkcjonowania mechanizmu split payment, o których pisaliśmy 

w newsletterze nr 39/2017, nie uległy jednak zmianie. 

 

Mechanizm split payment będzie miał zastosowanie wyłącznie do płatności dokonywanych w 

PLN przy zastosowaniu rachunków bankowych prowadzonych w PLN w polskich bankach. 

Rachunek VAT zostanie otwarty automatycznie przez banki jako subkonto do posiadanego 

rachunku/rachunków. 

 

Mechanizm split payment będzie dobrowolny, lecz zasadniczo wybór tego mechanizmu 

będzie zależał od decyzji odbiorcy faktury. Zgodnie bowiem z dyspozycją odbiorcy faktury 

bank dokona odpowiedniego podziału kwoty przelewu z zastosowaniem mechanizmu split 

payment (dedykowany komunikat przelewu). Wystawca faktury nie będzie mógł swobodnie 

dysponować kwotą podatku VAT otrzymaną na rachunek VAT w związku z zastosowaniem 

mechanizmu split payment przez odbiorcę faktury. Co do zasady z rachunku VAT będzie 

można zapłacić m.in. kwotę podatku VAT z otrzymanej faktury lub podatek VAT do urzędu. 

 

W związku z powyższym podatnicy powinni rozważyć czy i w jaki sposób split payment 

wpłynie na: 

 ich płynność finansową (dotyczy szczególnie wystawców faktur), 

 dotychczas zawarte umowy z kontrahentami, 

 procedury zakupowe oraz płatności, 

 funkcjonowanie systemów księgowych. 

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. 


