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Wykaz skrótóW

akty prawne

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 
ze zm.)

o.p. – ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 800 ze zm.)

pr. bank. – ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876 
ze zm.)

u.p.t.u. – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

u.s.k. – ustawa z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
-kredytowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2065 ze zm.)

Inne

ROR – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
SKOK – spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
VAT – podatek od towarów i usług
WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
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WStęp

Z dniem 1.07.2018 r. do polskiego systemu VAT została wprowadzona 
podzielona płatność (ang. split payment).

Zasadniczo istotą tego mechanizmu jest to, że bezgotówkowa za-
płata za nabyte od podatnika VAT dobra jest dokonywana w taki 
sposób, że kwota netto trafia na bieżący rachunek bankowy do-
stawcy, natomiast kwota odpowiadająca kwocie VAT z faktury 
– wędruje na specjalne konto dostawcy nazywane „rachunkiem 
VAT”. Środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku VAT mają 
ograniczoną płynność, przedsiębiorca nie może bowiem nimi swo-
bodnie dysponować.

Dzięki temu, że podatnik – otrzymujący zapłatę poprzez podzieloną 
płatność – nie otrzymuje całej kwoty brutto od nabywcy na swój ra-
chunek bankowy, nie może szybko „zniknąć” po przeprowadzaniu 
transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie VAT, zatrzy-
mując dla własnych korzyści podatek należny fiskusowi.

Mechanizm podzielonej płatności uważany jest za jedno z rozwiązań 
mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podat-
kowym. Umożliwia bowiem organom podatkowym monitorowanie 
i blokowanie środków na rachunkach VAT, eliminując ryzyko znika-
nia podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieod-
prowadzonym, VAT.

Wokół przepisów dotyczących podzielonej płatności – jak zapewne 
ma to miejsce w przypadku każdego rodzaju nowych regulacji praw-
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nych – zdążyło powstać wiele pytań, wątpliwości, nieporozumień czy 
też mitów.

Niniejsza publikacja ma za zadanie odpowiedzieć na te pytania, wąt-
pliwości i nieporozumienia wyjaśnić, zaś mity odkłamać. Opiera się 
autentycznych pytaniach zadawanych podczas szkoleń i różnego ro-
dzaju spotkań. Autor żywi nadzieję, że będzie stanowiła pomoc dla 
podatników wypływających na nieznane wody split payment.
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Rozdział I

SyStem podzielonej płatności 
– informacje ogólne

1. Uwagi wstępne

Z dniem 1.07.2018 r. do polskiego systemu VAT wprowadzono insty-
tucję podzielonej płatności.

Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar 
lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiada-
jąca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachu-
nek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca 
kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalne konto 
dostawcy – rachunek VAT. Dostawca ma bardzo ograniczone możli-
wości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT.

Dzięki temu, że dostawca nie otrzymuje całej kwoty brutto od na-
bywcy na swój rachunek bankowy, nie może tym samym przy prze-
prowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie 
podatku od towarów i usług szybko „zniknąć”, zatrzymując dla włas-
nych korzyści VAT należny fiskusowi.

Mechanizm podzielonej płatności uważany jest za jedno z rozwiązań 
mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podat-
kowym. Umożliwia bowiem organom podatkowym monitorowanie 
i blokowanie środków na rachunkach VAT i eliminuje w ten sposób 
ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahen-
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tów, a nieodprowadzonym VAT. Mechanizm ten z założenia utrud-
nia, lub wręcz uniemożliwia, powstawanie nadużyć już na etapie 
samej transakcji. Jednocześnie zapewnia lepszą transparentność roz-
liczeń VAT-owskich i utrudnia wyprowadzanie pieniędzy za granicę.

2. rachunek Vat

Nową instytucją związaną z funkcjonowaniem podzielonej płatności 
jest rachunek VAT. Jego wprowadzenie związane jest z wprowadze-
niem do systemu VAT mechanizmu podzielonej płatności.

W sytuacji dokonywania podzielonej płatności część środków (od-
powiadająca całości albo części podatku od towarów i usług) jest lo-
kowana przez banki (spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) 
obsługujące płatność na rachunku VAT.

Rachunek VAT jest to specjalny rachunek otwierany przy rachunku 
rozliczeniowym przez bank lub odpowiednio spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową prowadzącą dany rachunek rozlicze-
niowy.

Zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy – Prawo bankowe (ustawy 
z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, 
Dz.U. z 2017 r. poz. 2065 ze zm.) rachunek VAT jest to rachunek pro-
wadzony dla rachunku rozliczeniowego. Jest on zatem rachunkiem 
pomocniczym otwieranym przy rachunku rozliczeniowym. Nie może 
zostać otwarty bez istnienia rachunku rozliczeniowego.

Na podstawie przepisów przejściowych banki (SKOK-i) miały obo-
wiązek otworzyć rachunki VAT przy już istniejących rachunkach roz-
liczeniowych do 31.03.2018 r.

Z przepisów wynika, że każdy podmiot (osoba, jednostka) posiadający 
w danym banku (spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej) ra-
chunek rozliczeniowy od 1.04.2018 r. automatycznie posiada w tym 
banku (SKOK-u) rachunek VAT. Nie jest to uzależnione od tego, czy 
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jest podatnikiem VAT czynnym, czy też nie. Także podmioty niebę-
dące podatnikami VAT czynnymi mają rachunek VAT. Naturalnie 
w ich przypadku rachunek ten pozostanie faktycznie martwy.

Rozwiązanie powyższe może oczywiście wiązać się z wyższymi kosz-
tami wprowadzenia systemu podzielonej płatności (oczywiście prze-
rzucanymi na podatników). Niemniej jednak jego zaletą jest również 
pewność, że zdecydowana większość podmiotów mających status 
czynnych podatników VAT taki rachunek VAT będzie miała. Nie bez 
znaczenia jest również fakt, że nie trzeba będzie dokonywać czyn-
ności związanych z otwarciem i likwidacją rachunku VAT w sytuacji 
zmiany statusu VAT danego podmiotu.

Pewna grupa podatników VAT może być pozbawiona rachunków 
VAT. Niektórzy podatnicy VAT – osoby fizyczne prowadzące jedno-
osobową działalność – posługują się w swojej działalności rachun-
kami oszczędnościowo-rozliczeniowymi bądź też w ogóle nie mają 
rachunków bankowych. Takie osoby nie będą miały rachunków VAT. 
Bank (SKOK) nie otworzy rachunku VAT przy rachunku oszczędnoś-
ciowo-rozliczeniowym.

Otworzenie rachunku VAT dla danego podmiotu nie wymaga za-
warcia odrębnej umowy. Nie jest nawet prawnie możliwe zawarcie 
umowy na prowadzenie takiego rachunku.

Bank (SKOK) prowadzi rachunek VAT nieodpłatnie. Nie może z tego 
tytułu pobierać opłat. Należy przy tym oczywiście spodziewać się, że 
koszty ponoszone przez banki w związku z wprowadzeniem systemu 
podzielonej płatności znajdą swoje odbicie w zwiększonej wysokości 
opłat i prowizji bankowych związanych z prowadzeniem rachunków 
bieżących.

Zasadą jest, że jeśli podatnik ma w danym banku kilka rachunków 
bieżących, to wówczas bank prowadzi dla niego jeden rachunek VAT. 
Na wniosek podatnika – który ma w banku więcej rachunków bieżą-
cych – bank może prowadzić więcej niż jeden rachunek VAT. Powyż-
sze nie dotyczy rachunków prowadzonych w NBP. Ten bank bowiem 
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