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NAJPRAWDOPODOBNIEJ Z DNIEM 1 KWIETNIA 2018 R. WEJDĄ ZMIANY, 
W WYNIKU KTÓRYCH PODATNICY NIE BĘDĄ JUŻ MOGLI SWOBODNIE 
DYSPONOWAĆ KWOTĄ VAT WYNIKAJĄCĄ Z WYSTAWIONEJ FAKTURY. 
WYNIKAĆ TO BĘDZIE Z PLANOWANEJ ZMIANY DOTYCZĄCEJ TZW. 
PODZIELONEJ PŁATNOŚCI VAT (SPLIT PAYMENT). NOWE PRZEPISY 
WIĄŻĄ SIĘ TAKŻE Z INNYMI ZMIANAMI W ZAKRESIE VAT, DLATEGO 
WARTO JUŻ TERAZ PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ICH WEJŚCIA W ŻYCIE

Dotychczas kwota podatku VAT, od momentu jej wpływu na konto firmy do momentu zapłaty na konto urzędu skarbowego, 
pozostawiona była do swobodnej dyspozycji podatnika. Ponieważ mechanizm ten był często wykorzystywany do 
nadużyć VAT, Minister Finansów postanowił zmienić dotychczasowy system rozliczania VAT pomiędzy kontrahentami. 

1. NA CZYM POLEGA ZMIANA?
Zgodnie z proponowaną zmianą, nabywca będzie miał możliwość podzielenia płatności na dwie części. W takim 
wypadku kwota netto transferowana będzie na dotychczasowe konto kontrahenta, a kwota podatku VAT na specjalny 
rachunek VAT dostawy. Dostawca będzie mógł swobodnie korzystać z kwoty netto, natomiast będzie miał ograniczone 
możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT w ten sposób, że będzie mógł:

• dokonywać przelewu z konta VAT na inne konto VAT, 

• dokonać płatności VAT na rzecz własnego dostawcy oraz 

•   opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego (przeznaczenie na inne cele będzie 
. wymagało zgody US).

2. JEDNA PŁATNOŚĆ – DWA RACHUNKI
Od strony praktycznej przelew płatności podzielonej będzie polegał na tym, że nabywca wykona jeden przelew, a podziału 
płatności na osobne konta dokona bank (to  nabywca, a nie dostawca decyduje o zastosowaniu nowej metody płatności).

3. KORZYŚCI DLA PODATNIKÓW
Z zastosowania podzielonej płatności wynikają dla nabywcy konkretne korzyści. Dla przykładu - do nabywcy nie 
stosuje się przepisów o dodatkowej sankcji VAT w zakresie w jakim VAT naliczony wynika z faktury zapłaconej za 
pośrednictwem specjalnego rachunku. Z kolei sprzedający rozliczający się za pośrednictwem rachunku VAT, w 
przypadku zapłaty podatku przed terminem, będzie mógł pomniejszyć VAT wpłacany do urzędu skarbowego o kwotę 
wyliczoną wg. specjalnego algorytmu określonego w ustawie.
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4. CZASEM MOŻLIWY PRZEPADEK PIENIĘDZY

Poza wspomnianymi korzyściami, ze zmianami wiążą się także niejasności, które mogą być wykorzystywane przez 
organy podatkowe. Nie jest na przykład na ten moment do końca jasny zakres ingerencji organów podatkowych w 
rachunek VAT. Oficjalnie przyznaje się, że organy podatkowe nie będą miały żadnego dostępu do środków zgromadzonych 
na rachunku VAT. Z drugiej jednak strony nowe przepisy wprowadzają wiele możliwości do faktycznego blokowania 
środków zgromadzonych na rachunku VAT przez urząd skarbowy, np. w sytuacji, gdy po zakończeniu działalności 
przez podatnika, który posiada zaległości podatkowe, kwoty z rachunku VAT zostaną automatycznie przekazane na 
zapłatę tych zaległości. Co więcej, w przypadku wykreślenia podatnika, którego organy skarbowe uznają za „nie 
istniejącego”, środki z rachunku VAT podlegać będą w całości przepadkowi.

5. MOŻLIWA DODATKOWA KONTROLA
Rozliczanie płatności za faktury opłacane za pośrednictwem rachunku VAT wiąże się także z innymi niebezpieczeństwami. 
Podatnicy nie będą bowiem mieli pełnego dostępu do środków zgromadzonych na specjalnym rachunku. Chociaż w 
teorii będzie można wnioskować do urzędu skarbowego o inne niż wskazane w ustawie przeznaczenie środków, to 
jednak należy spodziewać się, że zgody takie będą udzielane rzadko (za to zapewne nierzadko mogą być poprzedzone 
kontrolą skarbową).

6. NEGATYWNY WPŁYW NA CASH - FLOW
Co więcej, to organy podatkowe będą również decydowały o kwocie zgromadzonej na rachunku VAT, jaką może 
swobodnie dysponować podatnik. Biorąc pod uwagę, że fiskus na wydanie zgody będzie miał aż 90 dni, u podatników 
oznacza to trwający przez 3 miesiące stan niepewności co do stanu aktualnego stanu środków pieniężnych, co 
zdecydowanie niekorzystnie wpływało będzie na firmowy cash – flow. 

7. DODATKOWE EWIDENCJE  
Nowe przepisy dodatkowo komplikują także obowiązki ewidencyjne podatników. W praktyce bowiem będzie zdarzało 
się, że część kontrahentów będzie rozliczała się za pośrednictwem rachunku VAT, a część w sposób tradycyjny. Dla 
dostawcy oznacza to, że część podatku VAT należnego będzie zgromadzona na specjalnym rachunku VAT, a część 
na rachunku rozliczeniowym. W takiej sytuacji niezbędne będzie także prowadzenie dwóch ewidencji VAT. Sprawa 
skomplikuje się jeszcze bardziej w przypadku podatników rozliczających się za pomocą proporcji. W takim przypadku 
bowiem na dwie ewidencje VAT może nałożyć się także ewidencja obrotu opodatkowanego i nieopodatkowanego. 

8. JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ?
Chociaż powyższe zmiany wydają się na pierwszy rzut oka korzystne dla podatników, to nieuchronnie wpływać 
będą także na rachunkowość i ewidencje firmy. Nie do uniknięcia wydaje się także wcześniejsze ułożenie relacji z 
kontrahentami i podjęcie wspólnej decyzji, czy płatności dokonywane będą w nowy sposób, czy też według procedury 
sprzed zmian, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych sporów i nieporozumień biznesowych. Ilość czynników (zarówno 
prawnych, jak i finansowych oraz biznesowych) wpływających na ostateczne podjęcie decyzji biznesowej, co do 
zastosowania modelu wzajemnych płatności po 1 kwietnia 2018 r. sprawia, że jeszcze przed tym dniem niezbędne 
wydaje się całościowe zarządzenie zagadnieniem z udziałem prawników i doradców podatkowych.
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Powyższa informacja nie stanowi opinii prawnej. Garrigues oraz jego pracownicy i współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia 
podjęte na podstawie niniejszej informacji, chyba że została ona potwierdzona formalną opinią prawną.

© Garrigues Polska i Pablo Olábarri Gortázar sp.k., wszelkie prawa zastrzeżone. Zamieszczone informacje nie mogą być używane, powielane, rozpowszechnia-
ne, publicznie przekazywane, w całości bądź w części, bez pisemnej zgody Garrigues Polska i Garrigues Polska i Roberto Delgado Gil sp.k.

Warsaw Financial Center - Emilii Plater, 53- 00-113 Warszawa (Polska)
T +48 22 540 6100 - F +48 22 540 6101

www.garrigues.com

Śledź nas na:

MAREK KARASIEWICZ
Senior Associate
marek.karasiewicz@garrigues.com
T +48 22 540 61 07

ANDRZEJ MALINOWSKI
Associate
andrzej.malinowski@garrigues.com
T +48 22 540 61 18

NASI SPECJALIŚCI:

https://es-es.facebook.com/garriguesabogados
https://twitter.com/garrigues_es
https://www.linkedin.com/company/garrigues
https://www.youtube.com/user/GarriguesES
http://blog.garrigues.com/
http://www.garrigues.com

