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Opinia do ustawy  

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 653) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa wprowadza w podatku od towarów i usług (podatku VAT) mechanizm 

podzielonej płatności (split payment).  

Istota mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub 

usługę jest dokonywana w taki sposób, iż zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto 

(bez podatku VAT) jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy (lub jest 

rozliczana w inny sposób) natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT 

jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – rachunek VAT.  

Jak wskazuje uzasadnienie projektu ustawy wprowadzany mechanizm to jedno 

z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, 

eliminujące ryzyko „znikania” podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, 

a nieodprowadzonym podatkiem VAT. 

Rachunek VAT będzie zakładany przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

kredytowe dla każdego podmiotu posiadającego odpowiednio rachunek rozliczeniowy 

i rachunek imienny dla celów działalności gospodarczej w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej. 
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Podatnik będzie miał możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT na 

ograniczone cele – zapłatę zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub zapłatę kwoty 

odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta.  

Na wniosek podatnika, w określonych ustawą przypadkach (brak zaległości w podatku, 

brak uzasadnionej obawy, że zaległość taka wystąpi lub zobowiązanie podatkowe nie zostanie 

wykonane), naczelnik urzędu skarbowego będzie wyrażał zgodę na przekazanie środków 

z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika.  

Inicjatywa co do skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności będzie należała do 

nabywcy towaru lub usługi. Jednocześnie skorzystanie z tej metody rozliczenia będzie 

oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów 

(usługodawcy). 

W stosunku do podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności, nie 

będą miały zastosowania sankcje w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego oraz 

nie będą miały zastosowania przepisy o odpowiedzialności solidarnej nabywcy za 

zobowiązania podatkowe zbywcy. 

Jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, to taki zwrot 

będzie dokonany w przyspieszonym dwudziestopięciodniowym terminie, bez możliwości 

przedłużenia terminu przez naczelnika urzędu skarbowego celem dokonania weryfikacji 

zwrotu.  

Podatnicy dokonujący, ze środków zgromadzonych na rachunku VAT, zapłaty 

zobowiązania z tytułu podatku przed terminem, będą mogli obniżyć kwotę zobowiązania 

podatkowego. Kwota obniżenia wynikać ma z wskazanego w ustawie wzoru i będzie zależna 

od kwoty zobowiązania, stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz terminu 

w jakim zobowiązanie zostanie uregulowane. 

Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do 

transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, a tym samym pozostanie bez wpływu 

na zakupy dokonywane przez konsumentów. 

Zasadniczy termin wejścia w życie ustawy to pierwszy kwietnia 2018 r. W terminie 

wcześniejszym (czternaście dni od dnia ogłoszenia) mają wejść w życie przepisy dotyczące 

zasad otwierania rachunków VAT w ramach rachunków rozliczeniowych prowadzonych 

przed dniem wejścia w życie ustawy. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 51. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe.  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Komisja 

wprowadziła do projektu poprawki, które mieściły się w meritum przedłożenia rządowego. 

Zmiany wprowadzone przez Komisję m. in. dotyczyły uzupełnienia przepisów o możliwość 

prowadzenia przez bank jednego rachunku VAT dla wszystkich prowadzonych przez ten 

bank rachunków rozliczeniowych. 

W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) zgłoszono siedem dodatkowych 

poprawek. Poprawki te, co do zasady, miały charakter techniczno-legislacyjny. Merytoryczną 

zmianą wprowadzoną na tym etapie (z uzasadnieniem konieczności chronienia tajemnicy 

skarbowej) było ograniczenie udostępnianych bankom informacji o zgodzie na przekazanie 

środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy do niezbędnego minimum, w miejsce 

przekazywania bankom postanowienia naczelnika urzędu skarbowego w tej materii.  

Ustawa została przyjęta w brzmieniu przedłożenia rządowego ze zmianami 

wynikającymi z poprawek komisji oraz poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 4 noweli, art. 108a ust. 3 ustawy VAT. 

Zgodnie z art. 108a ust. 3 zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

ma być dokonywana przy użyciu komunikatu przelewu. Podobnie stanowią przepisy art. 87 

ust. 6b (zwrot różnicy podatku), 103a (podzielona płatność na rachunek płatnika) i art. 108a 

ust. 4 (faktury korygujące). 

„Komunikat przelewu” jest niezbędnym, integralnym elementem instytucji podzielonej 

płatności. Stąd aby zapewnić należyte stosowanie tych przepisów i uniknąć ewentualnych 

wątpliwości interpretacyjnych należy zapewnić jego właściwe normatywnie zdefiniowanie. 

Tymczasem określenie „komunikat przelewu” nie jest obecnie określeniem zdefiniowanym 

w żadnym z powszechnie obowiązujących przepisów. Odpowiedzi czym jest komunikat 

przelewu należy szukać jedynie w znowelizowanej ustawie o VAT. I tak, zgodnie z art. 108a 
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ust. 3 komunikat przelewu udostępniany jest przez bank (spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową). W komunikacie przelewu podatnik wskazuje: kwotę podatku, wartość sprzedaży 

brutto, numer faktury i nr NIP dostawcy towaru (usługodawcy). Przepis art. 108a ust. 3 

przesądza więc kto udostępnia komunikat i jakie informacje zawiera w nim podatnik. Nie 

określa jednak czym w istocie jest komunikat przelewu. Takie rozwiązanie należy uznać za 

niewystraczające.  

Zasadnym może być doprecyzowanie przepisów i przesądzenie, że komunikat przelewu 

służy realizacji polecenia przelewu i ewentualnie polecenia zapłaty (być może innych form 

rozliczeń bezgotówkowych, z wyjątkiem elektronicznych instrumentów płatniczych – zob. 

art. 62a ust. 10 Prawa bankowego) jako instytucji z art. 63 Prawa bankowego. Obecnie takie 

intencje wywieść można jedynie pośrednio z dodawanych nowych przepisów Prawa 

bankowego. Jednak i w tym przypadku przepisy te nie są jednoznaczne. I tak, art. 62c ust. 1–

5 określające zasady realizacji przelewu pomiędzy nabywcą i dostawcą posługują się 

konstrukcją obciążenia (uznania) rachunku zgodnie z komunikatem przelewu. Przepisy 

art. 62c ust. 7–9 dotyczące przepływów pomiędzy podatnikiem a urzędem skarbowym 

konstrukcją obciążenia (uznania) rachunku zgodnie z poleceniem przelewu. Sugerują więc, że 

komunikat przelewu jest kolejną, obok polecenia przelewu, formą rozliczenia 

bezgotówkowego. Tymczasem wydaje się, że zgodnie z intencją projektodawców, komunikat 

przelewu służy jedynie realizacji polecenia przelewu (ewentualnie realizacji innych form 

rozliczeń bezgotówkowych). 

2) art. 1 pkt 4 noweli, art. 108d ust. 1 ustawy VAT. 

Wskazana jest zmiana oddająca istotę regulacji. Przepis art. 108d ust. 1 podaje wzór, 

według którego wylicza się kwotę obniżającą zobowiązanie podatkowe. Z podanego wzoru 

powinna wynikać konkretna kwota, którą dopiero następnie zaokrągla się do pełnych złotych 

(inaczej równanie wskazane we wzorze będzie nieprawdziwe). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1w pkt 4, w art. 108d: 

a)  w ust. 1 skreśla się wyrazy „, w zaokrągleniu do pełnych złotych”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu: 

„... Kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku 

zaokrągla się do pełnych złotych”. 
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3) art. 3 pkt 1 i 3 noweli, art. 49 ust. 1 pkt 1 i art. 62a ust. 1 Prawa bankowego. 

Ustawa przewiduje obowiązek prowadzenia rachunku VAT dla rachunku 

rozliczeniowego. Rachunek rozliczeniowy to rachunek, który może być prowadzony 

wyłącznie dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność 

zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami (art. 49 ust. 2 

Prawa bankowego). Jednak żaden powszechnie obowiązujący przepis nie nakazuje wprost, 

aby przedsiębiorca dokonywał rozliczeń za pomocą rachunku rozliczeniowego. Nie można 

więc wykluczyć sytuacji, w której rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami nastąpią z innego 

rachunku niż rachunek rozliczeniowy. Zwraca bowiem uwagę, że katalog rodzajów 

rachunków bankowych z art. 49 Prawa bankowego jest katalogiem otwartym. Także art. 22 

ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzający obowiązek rozliczania 

płatności (przy jednorazowej transakcji powyżej 15 tys. zł) związanych z wykonywaną 

działalnością gospodarczą „za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy” nie 

ogranicza tego obowiązku do rachunku rozliczeniowego. I tak np. można przyjąć, ze 

przedsiębiorca – osoba fizyczna dokonuje rozliczeń z kontrahentami za pomocą rachunku 

oszczędnościowo-rozliczeniowego.  

Powstaje pytanie, czy wprowadzenie obowiązku prowadzenia rachunku VAT dla 

rachunku rozliczeniowego oraz rachunku imiennego dla celów działalności gospodarczej w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (przepisy ustawy o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych nie wprowadzają szczególnego rodzaju rachunków 

dedykowanych przedsiębiorcom, określenie rachunku imiennego jako otwartego w związku 

z działalnością przedsiębiorcy ma jedynie wymiar funkcjonalny) jako jednego z rodzajów 

rachunków za pośrednictwem którego rozliczają się przedsiębiorcy – ale nie jedynego 

możliwego rachunku służącego takim rozliczeniom – było zakładanym celem nowelizacji. 

4) art. 3 pkt 3 noweli, art. 62a ust. 1 i nast. Prawa bankowego. 

Dotychczasowe przepisy Prawa bankowego zakładają, że rachunek bankowy 

prowadzony jest dla jego posiadacza. Jedynie nowowprowadzany rachunek VAT będzie 

prowadzony dla rachunku rozliczeniowego, a nie dla przedsiębiorcy posiadającego rachunek 

rozliczeniowy. W zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

posłużono się konstrukcją rachunku VAT dla członka kasy. 
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Powyższe (rachunek VAT jako rachunek prowadzony dla rachunku rozliczeniowego) 

należy ocenić jako niekonsekwencję terminologiczną.  

5) art. 3 pkt 3 noweli, art. 62b i art. 62c Prawa bankowego. 

Zgodnie z dyrektywą nakazującą racjonalnemu ustawodawcy używania dla oznaczenia 

tych samych pojęć tych samych określeń (zob. też § 10 Zasad techniki prawodawczej) 

wskazane mogą być zmiany ujednolicające przepisy. 

Opiniowana ustawa, w art. 108a ust. 2 ustawy VAT wprowadza zasadę, zgodnie z którą 

w mechanizmie podzielonej płatności można dokonać zapłaty całości albo części kwoty 

podatku wynikającego z otrzymanej faktury. 

Kolejne przepisy ustawy nie zawsze konsekwentnie uwzględniają powyższą zasadę. 

Po pierwsze, w przypadku podzielonej płatność na rachunek płatnika, o którym mowa 

w art. 103 ust. 5a ustawy przepisy przewidują wpłatę całej kwoty podatku (zob. art. 103a 

ustawy VAT oraz art. 62b pkt 2 i ust. 2 pkt 2 Prawa bankowego). 

Po drugie, wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy oraz dodatkowego 

zobowiązania podatkowego będzie miało miejsce do wysokości kwoty odpowiadającej 

kwocie podatku wynikającej z otrzymanej i zapłaconej faktury (całej kwocie). 

Powyższe przypadki, jeśli taka była intencja projektodawców przepisów, można ocenić 

jako poprawne legislacyjnie.  

Jako zawierające niezamierzoną niekonsekwencję terminologiczną należy natomiast 

potraktować poniższe przepisy. 

Po pierwsze, zgodnie z art. 62b ust. 1 Prawa bankowego rachunek VAT może być 

uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu zapłaty kwoty 

odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług. Tymczasem symetryczny art. 62b ust. 2 

pkt 1 lit. a stanowi o obciążeniu rachunku VAT kwotą odpowiadającą całości albo części 

kwoty podatku od towarów i usług. Jeśli tak, to tylko ten drugi przepis realizuje podstawowe 

założenie art. 108a ust. 2 ustawy VAT (przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności można 

dokonać zapłaty kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku od towarów 

i usług). 
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Po drugie, wątpliwość budzić może art. 62b ust. 1 pkt 4 lit. a i symetryczny art. 62b ust. 

2 pkt 1 lit. b (zwrot kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku w przypadkach, o których 

mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy VAT). 

Po trzecie, założyć należy, że całości lub części kwoty podatku VAT powinien dotyczyć 

także art. 62b ust. 2 pkt 4. 

Po czwarte, zasadna może być zmiana art. 62c ust. 1–5 Prawa bankowego. 

6) art. 3 pkt 3 noweli, art. 62c ust. 7–9 Prawa bankowego. 

Zgodnie z art. 62b ust. 2 pkt 2 rachunek VAT może być obciążony w celu wpłaty na 

rachunek urzędu skarbowego: 

1) podatku VAT,  

2) dodatkowego zobowiązania podatkowego, 

3) odsetek za zwłokę w podatku VAT, 

4) odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego. 

Kwestię realizacji rozliczeń z tytułu wpłat z rachunku VAT na rachunek urzędu 

skarbowego reguluje art. 62c ust. 7–9. Przepisy te ograniczają się do realizacji rozliczeń 

z tytułu zapłaty podatku VAT. Pomijają natomiast realizację rozliczeń z tytułu: 

1) dodatkowego zobowiązania podatkowego,  

2) odsetek za zwłokę w podatku VAT,  

3) odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego. 

Wskazane powinno być ujednolicenie przepisów. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 w pkt 3, w art. 62c: 

a) w ust. 7: 

– wyrazy „zapłaty podatku od towarów i usług” zastępuje się wyrazami „zapłaty należności, 

o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2”, 

– wyrazy „kwocie podatku od towarów i usług” zastępuje się wyrazami „kwocie tych 

należności”, 

b) w ust. 8: 

– wyrazy „zapłatę podatku od towarów i usług” zastępuje się wyrazami „zapłatę należności, 

o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2”, 
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–  wyrazy „zapłaty podatku od towarów i usług” zastępuje się wyrazami „tych należności”, 

c) w ust. 9 wyrazy „zapłatę kwoty podatku od towarów i usług” zastępuje się wyrazami 

„zapłatę należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2”; 

7) art. 6 noweli, art. 39b ustawy o usługach płatniczych. 

Propozycja poprawki uwzględnia skrót wprowadzony art. 4 ust. 1 ustawy o usługach 

płatniczych. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 6, w art. 39b skreśla się wyrazy „usług płatniczych”; 

8) art. 7 i 8 noweli. 

Wskazana jest zmiana art. 8 ustawy i wyraźne przesądzenie, że dotyczy on imiennych 

rachunków członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych otwartych przed 

dniem wejścia w życie ustawy.  

Uzasadnieniem propozycji poprawki jest zachowanie symetrii z analogicznym 

przepisem art. 7 opiniowanej ustawy dotyczącym rachunków bankowych otwartych przed 

dniem wejścia w życie ustawy (art. 7 wyraźnie przesądza, iż dotyczy rachunków utworzonych 

przed dniem wejścia w życie ustawy, w art. 8 brak takiego zastrzeżenia). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 8 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „działalnością gospodarczą” 

dodaje się wyrazy „otwartego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,”. 
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