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Projekt 

U S T AWA  

z dnia  

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2174, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 17: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 7 i 8,  

b) uchyla się ust. 1c–1h, 

c) w ust. 2 wyrazy „ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 4 i 5”, 

d) uchyla się ust. 2a i 2b; 

2) w art. 18c w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) obowiązki tego podatnika w zakresie rozliczania podatku, w tym w zakresie 

sporządzania deklaracji podatkowych, informacji podsumowujących, o których 

mowa w art. 100 ust. 1, a także w zakresie prowadzenia i przechowywania 

dokumentacji, w tym ewidencji, na potrzeby podatku;”;  

3) w art. 86 w ust. 2 w pkt 4: 

a) w lit. a skreśla się wyrazy „lub 8”, 

b) w lit. b skreśla się wyrazy „lub 7”;  

4) w art. 99: 

a)  w ust. 3a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali 

dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku 

nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku 

nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.”, 

b) w ust. 3b we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w załączniku nr 13 do ustawy, 

nie uznaje się dostawy towarów, o których mowa w poz. 10” zastępuje się wyrazami 

                                                 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawę z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy oraz ustawę 

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, 2215, 2244, 

2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675 i 1018. 
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„w załączniku nr 15 do ustawy, nie uznaje się dostawy towarów, o których mowa w 

poz. 92”, 

c) w ust. 3c we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „w załączniku nr 13” zastępuje 

się wyrazami „w załączniku nr 15”, 

d) w ust. 9 wyrazy „w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5 i 8” zastępuje się wyrazami „w art. 17 ust. 1 

pkt 4 i 5”; 

5) uchyla się art. 101a; 

6) w art. 102 uchyla się ust. 3; 

7) w art. 105a: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy 

towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz 

z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, w części 

podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz, jeżeli w 

momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy 

do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego 

rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się: 

1) do nabycia towarów udokumentowanego fakturą, w której kwota należności 

ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212); 

2) do nabycia towarów, za które podatnik dokonał zapłaty w sposób, o którym 

mowa w art. 108a ust. 1; 

3) do nabycia towarów, o których mowa w poz. 92 załącznika nr 15 do ustawy, 

jeżeli: 

a) nabycie to jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, 

do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników 

nabywających te towary, do napędu tych pojazdów, 

b) dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy 

za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, lub 
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4) jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem 

podmiotu dokonującego dostawy towarów, o których mowa w ust. 1, 

w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.”;  

8) uchyla się art. 105b–105d; 

9) w art. 106e: 

a) w ust. 1: 

– pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których 

obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o 

podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – wyrazy „odwrotne 

obciążenie”;”, 

– po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu: 

„18a) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, 

o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę 

towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do 

ustawy – wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”;”,  

b) w ust. 4 uchyla się pkt 1, 

c) dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu: 

„12. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem 

ust. 1 pkt 18a, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego 

ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% 

kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług 

wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy wykazanej na tej fakturze. W stosunku 

do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za 

wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania 

podatkowego nie ustala się. 

13. Przepisu ust. 12 nie stosuje się, jeżeli zapłata kwoty odpowiadającej kwocie 

podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w 

załączniku nr 15 do ustawy wykazanej na fakturze została dokonana z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.”; 

10) w art. 108 uchyla się ust. 4; 
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11) w art. 108a: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu: 

„1a. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w 

załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności 

ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

– Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm 

podzielonej płatności. 

1b. Podatnik obowiązany do wystawiania faktury, o której mowa w art. 106e 

ust. 1 pkt 18a, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej 

z tej faktury w mechanizmie podzielonej płatności. 

1c. Przepisy ust. 1–1b stosuje się również do płatności, o których mowa w art. 

19a ust. 8. W takim przypadku w komunikacie przelewu, o którym mowa w ust. 3, 

podatnik w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wpisuje wyraz 

„zaliczka”. 

1d. W przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu 

cywilnego, przepisów ust. 1a i 1b nie stosuje się do wysokości kwoty potrącenia. 

1e. Przepisu ust. 1a i 1b nie stosuje się w przypadku dokonywania płatności 

kwoty należności wynikającej z faktury dokumentującej transakcje realizowane 

w wykonaniu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, o której mowa w art. 7 

ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. poz. 1693), jeżeli podmiot, na rzecz którego 

dokonywana jest płatność, na dzień dokonania dostawy był partnerem prywatnym, z 

którym podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub 

jednoosobową spółką partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi 

wspólnikami są partnerzy prywatni, z którą podmiot publiczny zawarł umowę o 

partnerstwie publiczno-prywatnym.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. W przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub 

usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc 

więcej niż jednej faktury zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności może dotyczyć więcej niż jednej faktury. 

3b. W przypadku, o którym mowa w ust. 3a: 

1) komunikat przelewu, o którym mowa w ust. 3: 
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a) obejmuje wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego 

dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie 

dłuższym niż jeden miesiąc, 

b) zawiera kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych w 

fakturach, o których mowa w lit. a; 

2) w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wpisuje się okres, za który 

dokonywana jest płatność.”, 

c) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem 

ust. 1a, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala 

dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty 

podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 

do ustawy wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. W stosunku do osób 

fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie 

skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego 

nie ustala się. 

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył całą 

kwotę podatku wynikającą z faktury, która została zapłacona z naruszeniem ust. 1a.”; 

12) w art. 108b: 

a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Na postanowienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, służy zażalenie.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody 

na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT: 

1) w przypadku posiadania przez podatnika zaległości z tytułu podatków i 

należności, o których mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – w wysokości odpowiadającej tej 

zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, istniejącej na dzień wydania decyzji; 

2) w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że: 

a) zobowiązanie podatkowe z tytułu podatków i należności, o których mowa 

w pkt 1, nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie 

uiszcza wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonuje czynności 
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polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić 

egzekucję zobowiązań podatkowych, lub 

b) wystąpi zaległość podatkowa z tytułu podatków i należności, o których 

mowa w pkt 1, lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie 

podatkowe.”, 

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. W przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej 

osobowości prawnej z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, mogą wystąpić również 

osoby, które były wspólnikami tych spółek. Przepisy ust. 2–5 stosuje się 

odpowiednio.”; 

13) w art. 108c w ust. 1 skreśla się wyrazy „art. 105a ust. 1,”; 

14) po art. 108d dodaje się art. 108e i art. 108f w brzmieniu: 

„Art. 108e. Podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, o 

których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, oraz podatnicy nabywający te towary lub 

usługi są obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub imienny rachunek w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 

Art. 108f. 1. Na wniosek podatnika nieposiadającego siedziby działalności 

gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium 

kraju naczelnik drugiego urzędu skarbowego dokonuje zwrotu poniesionych przez 

podatnika kosztów obsługi rachunku rozliczeniowego albo imiennego rachunku w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz rachunków VAT prowadzonych 

dla tych rachunków. 

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, przysługuje do wysokości kosztów 

wynikających z wykorzystywania rachunku rozliczeniowego albo imiennego rachunku w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz prowadzonego dla nich rachunku 

VAT do celów obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności, o którym 

mowa w art. 108a ust. 1a.  

3. Wniosek może być składany za okresy kwartalne, półroczne lub roczne w terminie 

do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po kwartale, półroczu lub roku, za który 

składany jest wniosek.  
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4. Wniosek w sprawie zwrotu kosztów: 

1) określa kwotę, o którą ubiega się podatnik, oraz numer rachunku 

rozliczeniowego lub numer imiennego rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać dokonany zwrot kosztów; 

2) zawiera dokumenty potwierdzające wysokość poniesionych przez podatnika 

kosztów.  

5. Zwrot kosztów dokonywany jest w złotych polskich na rachunek rozliczeniowy 

podatnika lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej 

wskazany we wniosku w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.  

6. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących wniosku lub 

dołączonych do niego dokumentów naczelnik drugiego urzędu skarbowego zwraca się do 

wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, zwrot kosztów może nastąpić w terminie 

późniejszym niż określony w ust. 5 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak 

niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dodatkowych wyjaśnień. Od kwot zwróconych 

w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę. 

8. Odmowa zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze 

postanowienia, na które służy zażalenie. 

9. W zakresie nieuregulowanym, do wniosków, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej.”; 

15) uchyla się załącznik nr 11 do ustawy; 

16) uchyla się załączniki nr 13 i 14 do ustawy; 

17) dodaje się załącznik nr 15 do ustawy w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

ustawy.  

Art. 2. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.3)) w art. 22p: 

1) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się wyrazem „lub” i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie 

z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana 

                                                 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1540, 1552, 1629, 

1669, 1693, 2073, 2126, 2159, 2192, 2193, 2215, 2242, 2244, 2245, 2246, 2429 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 29, 

271, 303, 752 i 1018. 
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z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a 

tej ustawy.”; 

2) w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa 

rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana 

z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 865 i 1018) w art. 15d: 

1) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się wyrazem „lub” i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” zgodnie 

z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od towarów i usług, została dokonana 

z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonego w art. 108a ust. 1a 

tej ustawy.”; 

2) w ust. 2 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa 

rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana 

z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2187, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 62b: 

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Rachunek VAT jest uznawany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z 

tytułu:”, 

b) w ust. 2: 

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Rachunek VAT jest obciążany wyłącznie w celu:”, 

– pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wpłaty: 

a) na rachunek urzędu skarbowego: 

                                                 

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2243 i 2354 oraz z 

2019 r. poz. 326, 730, 875 i 1074. 
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– podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z 

tytułu importu towarów, dodatkowego zobowiązania 

podatkowego w tym podatku, odsetek za zwłokę w podatku od 

towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego 

zobowiązania podatkowego, 

– podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten 

podatek, odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób 

prawnych, w tym odsetek od zaliczek na ten podatek, 

– podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten 

podatek, odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób 

fizycznych, w tym odsetek od zaliczek na ten podatek, 

– podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat 

dziennych oraz odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym, w tym 

odsetek od przedpłat podatku akcyzowego, 

– należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności, 

b) należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), oraz należności z tytułu składek, o 

których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których zobowiązany 

jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych;”, 

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, 

dotyczącego egzekucji należności, o których mowa w pkt 2;”, 

d) dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) przekazania przez bank środków pieniężnych na prowadzony w tym samym 

banku wyodrębniony rachunek niebędący rachunkiem rozliczeniowym, służący 

identyfikacji posiadacza rachunku VAT (rachunek techniczny) – w przypadku, 

o którym mowa w art. 62e ust. 3 pkt 2.”; 

2) w art. 62d w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu 

wykonawczego dotyczącego egzekucji lub zabezpieczenia należności innych niż 

wymienione w art. 62b ust. 2 pkt 2.”; 
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3) w art. 62e ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku niewskazania przez posiadacza rachunku VAT innego rachunku 

VAT prowadzonego w tym samym banku, bank przed zamknięciem rachunku VAT: 

1) uznaje rachunek rozliczeniowy, dla którego otwarty jest ten rachunek VAT tego 

posiadacza, kwotą środków zgromadzonych na rachunku VAT, na dzień zamknięcia 

rachunku VAT – zgodnie z informacją o postanowieniu, o której mowa w art. 108b 

ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, albo 

2) dokonuje przekazania środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunku VAT na 

dzień zamknięcia tego rachunku, na prowadzony w tym samym banku 

wyodrębniony rachunek niebędący rachunkiem rozliczeniowym, służący 

identyfikacji posiadacza rachunku VAT (rachunek techniczny) – jeżeli na dzień 

rozwiązania umowy rachunku rozliczeniowego, dla którego prowadzony jest ten 

rachunek VAT, nie posiada informacji o postanowieniu, o której mowa w art. 108b 

ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1958, 2192, 2193, 2227 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 694) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 53 § 30c otrzymuje brzmienie: 

„§ 30c. Użyte w rozdziale 6 kodeksu określenia „informacja podsumowująca” oraz 

„mechanizm podzielonej płatności” mają znaczenie nadane im w ustawie z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.5)).”; 

2) po art. 57b dodaje się art. 57c w brzmieniu: 

„Art. 57c. § 1. Podatnik, który wbrew obowiązkowi, dokonuje płatności kwoty 

należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 

podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.”. 

                                                 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, 2215, 2244, 

2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018 i…. 
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Art. 6. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1000) w załączniku do ustawy w części I ust. 17 otrzymuje brzmienie: 

 
17. Zgoda wydawana przez organ 

podatkowy na podstawie przepisów 

prawa podatkowego 

30 zł zgoda wydana na podstawie 

art. 108b ust. 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2174, z późn. zm.) 

Art. 7. 1. Na wniosek podmiotu wpisanego do wykazu, o którym mowa w art. 105c ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, właściwy dla tego podmiotu 

naczelnik urzędu skarbowego dokonuje zwrotu złożonej kaucji gwarancyjnej, o której mowa 

w art. 105b ust. 1 tej ustawy. 

2. Kaucja gwarancyjna, o której mowa w ust. 1, jest zwracana w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku o jej zwrot. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) kwotę zwrotu kaucji gwarancyjnej; 

2) formę złożonej kaucji gwarancyjnej, której dotyczy zwrot; 

3) dane adresowe gwaranta, w tym adres jego siedziby oraz numer gwarancji – w przypadku 

kaucji gwarancyjnej złożonej w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 

4) nazwę banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ich dane 

adresowe, w tym adres siedziby banku (oddziału) lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej oraz numer upoważnienia – w przypadku kaucji 

gwarancyjnej złożonej w formie upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego 

przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego 

dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi 

zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie; 

5) nazwę banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz numer rachunku 

bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać 

zwrócona kaucja gwarancyjna, jeżeli zwrot kaucji gwarancyjnej ma zostać dokonany na 

inny rachunek niż podany we wniosku w sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej – w 

przypadku kaucji gwarancyjnej złożonej w formie depozytu pieniężnego złożonego na 

wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego. 
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4. Zwrot kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, złożonej: 

1) w formie depozytu pieniężnego złożonego na wyodrębnionym rachunku urzędu 

skarbowego – następuje na rachunek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, w banku 

mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek tego podmiotu w spółdzielczej 

kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany we wniosku w 

sprawie przyjęcia kaucji gwarancyjnej, albo na inny rachunek w takim banku lub w takiej 

kasie, wskazany przez ten podmiot po złożeniu tego wniosku; 

2) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub pisemnego nieodwołalnego 

upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej 

kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym 

w tym banku lub w tej kasie – następuje przez zwrot dokumentu poświadczającego 

udzielenie gwarancji lub upoważnienia. 

5. Zwrotu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, nie dokonuje się w przypadku: 

1) wszczęcia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018): 

a) postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja 

gwarancyjna – do czasu zakończenia tego postępowania, lub 

b) kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna – 

do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie 

nie wszczęto postępowania podatkowego; 

2) wszczęcia kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja 

gwarancyjna – do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli, a jeżeli w 

tym terminie doszło do przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie 

podatkowe w zakresie rozliczenia, którego dotyczy kaucja gwarancyjna – do zakończenia 

tego postępowania; 

3) wszczęcia postępowania kontrolnego, którego dotyczy kaucja gwarancyjna – do czasu 

zakończenia tego postępowania; 

4) złożenia wniosku o zwrot kaucji gwarancyjnej, jeżeli został on złożony po upływie 5 lat, 

licząc od końca roku wejścia w życie niniejszej ustawy. 

6. W przypadku powstania po złożeniu kaucji gwarancyjnej u podmiotu, o którym mowa 

w ust. 1, zaległości podatkowej w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kaucję 

gwarancyjną przeznacza się na pokrycie tej zaległości, z wyłączeniem zaległości, których 
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zapłatę odroczono lub rozłożono na raty zgodnie z art. 67a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa. Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa dotyczące zaliczania nadpłat stosuje się odpowiednio, z tym że zaliczenie kaucji 

gwarancyjnej na poczet zaległości podatkowej następuje z dniem powstania zaległości 

podatkowej. 

7. Od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej złożonej w formie depozytu pieniężnego 

złożonego na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego przysługują odsetki. Przepis ust. 6 

stosuje się odpowiednio. 

8. Odsetki są naliczane od dnia przyjęcia kaucji gwarancyjnej do dnia odpowiednio jej 

zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowej, o którym mowa w ust. 6. 

9. Stawka odsetek jest równa 30% stopy depozytowej ustalanej zgodnie z przepisami o 

Narodowym Banku Polskim. 

10. Odsetki podlegają zwrotowi wraz z kwotą kaucji gwarancyjnej na zasadach 

właściwych dla zwrotu kaucji gwarancyjnej. 

11. W sprawie zwrotu kaucji gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, w tym z odsetkami, 

o których mowa w ust. 7, wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.  

12. Postanowienie, o którym mowa w ust. 11, wydaje się niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zwrotu kaucji gwarancyjnej, w tym z odsetkami.  

13. W zakresie szczegółowych zasad naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji 

gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 105b ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 8. W przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, wymienionych w załączniku 

nr 11 lub 14 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, dokonanych: 

1) przed dniem 1 września 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstał lub faktura 

została wystawiona po dniu 31 sierpnia 2019 r.,  

2) po dniu 31 sierpnia 2019 r., dla których faktura została wystawiona przed dniem 1 

września 2019 r. 

– stosuje się przepisy art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, ust. 1c–1h i 2–2b, art. 18c ust. 1 pkt 1, art. 86 ust. 2 

pkt 4 lit. a i b, art. 99 ust. 9, art. 101a, art. 102 ust. 3, art. 106e ust. 1 pkt 18 i ust. 4 pkt 1 oraz 

art. 108 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 9. Podatnicy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy składali 

deklaracje za okresy kwartalne, a po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązani do 

https://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2227959:part=a67(a)§1p2&full=1
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składania deklaracji za okresy miesięczne, składają deklaracje za okresy miesięczne począwszy 

od rozliczenia za miesiąc październik 2019 r.  

Art. 10. Do podatników, o których mowa w art. 105a ustawy zmienianej w art. 1, w 

brzmieniu dotychczasowym, na rzecz których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy zmienianej w art. 

1, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 11. Przepis art. 108a ust. 1e ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, ma zastosowanie również do płatności realizowanych w zakresie umów o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 

2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z 2018 r. 

poz. 1693), zawartych w wyniku postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy.  

Art. 12. 1. Przepisy art. 22p ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 15d ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3, w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do zapłaty należności w roku 

podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. 

2. Przepisów art. 22p ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, oraz art. 15d ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do płatności dotyczących kosztów zaliczonych do 

kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r. 

Art. 13. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 99 ust. 14 oraz 

art. 106o ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 99 ust. 14 oraz art. 106o ustawy zmienianej w 

art. 1, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą 

być zmieniane na podstawie tych przepisów. 

Art. 14. 1. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730), wszczętego przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, którego przedmiot jest objęty zakresem załącznika nr 15 do 

ustawy zmienianej w art. 1, zamawiający wzywa wykonawców, którzy składając oferty 

poinformowali, że wybór ich ofert będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku pod towarów i usług, do podania: 
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1) informacji dotyczącej możliwości powstania u wykonawcy, w przypadku udzielenia mu 

zamówienia publicznego, obowiązku podatkowego na podstawie ustawy zmienianej w 

art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 

2) nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku; 

3) kwoty podatku od towarów i usług, która powinna być doliczona do ceny złożonej oferty, 

o ile nie wynika to z treści złożonej oferty. 

2. Jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego podał informację o 

możliwości powstania u niego, w przypadku udzielenia mu zamówienia publicznego, 

obowiązku podatkowego na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, zamawiający dolicza do ceny ofertowej podaną przez wykonawcę kwotę 

podatku od towarów i usług. 

3. W przypadku umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy kwota wynagrodzenia wykonawcy ulega podwyższeniu o 

kwotę podatku od towarów i usług, którą wykonawca zobowiązany jest rozliczyć w miejsce 

zamawiającego na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą. 

4. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 3, ma zastosowanie do wynagrodzenia 

wykonawcy wypłacanego na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę po dniu 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem art. 2, art. 3 i 

art. 12, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 



Załącznik  

do ustawy z dnia  

(poz. ...) 

Załącznik nr 15 

 
WYKAZ TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105A UST. 1, 
ART. 106E UST. 1 PKT 18A, ART. 108A UST. 1A ORAZ ART. 108E USTAWY 

 
 

Poz. 
Symbol 

PKWiU 
Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) 

1 05.10.10.0 Węgiel kamienny 

2 05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit) 

3 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie olej z rzepaku 

4 19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; 

węgiel retortowy 

5 19.20.11.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego 

6 19.20.12.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu) 

7 ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; 

preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej 

niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do 

drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

8 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - 

wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do 

automatycznego przetwarzania danych 

9 ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, 

niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi 

materiałami - wyłącznie folia typu stretch 

10 24.10.12.0 Żelazostopy 

11 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali 

12 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze 

stali niestopowej 

13 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali 

niestopowej 

14 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, 

z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali 

krzemowej elektrotechnicznej 

15 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, 

z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali 

krzemowej elektrotechnicznej 

16 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze 

stali niestopowej 

17 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, 

z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali 

krzemowej elektrotechnicznej 

18 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali 

niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 
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19 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej 

stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 

20 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze 

stali niestopowej 

21 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco 

walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po 

walcowaniu zostały skręcone 

22 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, 

z pozostałej stali stopowej 

23 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż 

kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, 

które po walcowaniu zostały skręcone 

24 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, 

ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej 

25 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, 

ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej 

26 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy 

naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 

27 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju 

stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 

28 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju 

poprzecznym, bez szwu, ze stali 

29 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy 

naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze 

stali 

30 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju 

poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 

31 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, 

spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 

32 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali 

33 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze 

stali niestopowej 

34 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, 

z pozostałej stali stopowej 

35 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, 

niepokrywane 

36 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, 

platerowane, powlekane lub pokrywane 

37 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali 

niestopowej 

38 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 

39 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 

40 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub 

w postaci proszku 
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41 ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub 

w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu 

art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43 

42 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub 

w postaci proszku 

43 bez względu na 

symbol PKWiU 

Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy 

44 ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione 

inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie srebro, platerowane 

złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

45 ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, 

srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do 

stanu półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, 

nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

46 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie 

47 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie 

48 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie 

49 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie 

50 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej 

51 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy 

wstępne miedzi 

52 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów 

53 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów 

54 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów 

55 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie 

56 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół 

i pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady 

i złom metali nieszlachetnych 

57 ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, 

kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium - wyłącznie ze stali 

58 ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; 

siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi - wyłącznie ze stali 

59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory 

60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania 

danych  

61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD) 

62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD 

63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci 

bezprzewodowych - wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony 

64 26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub 

aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu 

65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem 

telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do 

gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym 

wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów 
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66  26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe  

67 27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części 

68 28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie 

iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych 

69 ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem 

i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego 

przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do 

maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

70 ex  29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju 

stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych 

lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych 

i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach 

samochodowych 

71 29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne 

koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe 

72 29.31.22.0 Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; 

pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników 

spalinowych 

73 29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia 

zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych 

w pojazdach 

74 29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów 

75 29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria 

nadwozi 

76 29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem 

motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane 

77 30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych 

78 ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze 

złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części 

biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra 

i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie 

i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem 

szlachetnym 

79 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe 

konstrukcje pływające 

80 38.11.51.0 Odpady szklane 

81 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury 

82 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe 

83 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych 

84 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal 

85 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal 

86 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa 

i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne 

87 38.32.2 Surowce wtórne metalowe 

88 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła 
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89 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury 

90 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych 

91 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy 

92  Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu 

silników spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym 

93  Oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów 

o podatku akcyzowym 

94 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski 

SSD 

95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski 

SSD 

96 ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych 

itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD 

97 bez względu na 

symbol PKWiU 

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów 

cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. 

o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730) 

98 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, 

przebudową lub remontem istniejących budynków) 

99 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 

niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, 

przebudową lub remontem istniejących budynków) 

100 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic 

i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych 

101 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei 

podziemnej 

102 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli 

103 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów 

przesyłowych 

104 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, 

włączając prace pomocnicze 

105 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych 

(kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania 

wody  i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp 

106 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz 

instalowaniem zbiorników septycznych 

107 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

108 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

109 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni 

110 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, 

śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych 
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111 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów 

produkcyjnych i górniczych 

112 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk 

sportowych 

113 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 

114 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych 

115 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, 

z wyłączeniem robót ziemnych 

116 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz 

przemieszczaniem ziemi 

117 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-

inżynierskich 

118 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących 

bezpieczeństwu 

119 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji 

elektrycznych 

120 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych 

i odwadniających 

121 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

122 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych 

123 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji 

124 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń 

125 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane 

126 43.31.10.0 Roboty tynkarskie 

127 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej 

128 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian 

129 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, 

granitem lub łupkiem 

130 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając 

tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane 

131 43.34.10.0 Roboty malarskie 

132 43.34.20.0 Roboty szklarskie 

133 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych 

134 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych 

robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

135 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych 

136 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich 

137 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych 

i wodochronnych 

138 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań 

139 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali 

140 43.99.40.0 Roboty betoniarskie 
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141 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych 

142 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia 

143 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów 

prefabrykowanych 

144 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych 

robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

145 45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli 

146 45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych 

(z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

147 45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

148 ex 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – 

wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli 

149 ex 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż 

części i akcesoriów do motocykli 

150 ex 45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do 

nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli 

 

 
 



UZASADNIENIE 

I. Wprowadzenie 

Przedmiotowym projektem wprowadza się w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązek 

stosowania mechanizmu podzielonej płatności w pewnych sektorach gospodarki.  

Główne zmiany wprowadzane tym projektem dotyczą ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT” 

oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. 

zm.). 

Dodatkowo projekt zawiera zmiany w ustawie: 

 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1509, z późn. zm.), 

 z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 865, z późn. zm.), 

 z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. 

zm.), 

 z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.). 

 

Podstawowym celem projektowanych zmian jest zastąpienie obowiązującego obecnie 

szczególnego rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia stosowanym 

obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Wprowadza się również zmiany w 

zakresie zasad stosowania odpowiedzialności podatkowej.  

Obligatoryjna forma MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia 

usług, które zasadniczo objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz 

dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej (czyli obejmie towary i usługi 

wymienione obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14). Dodatkowo proponuje się objąć 

obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności także transakcje, których przedmiotem są 

części i akcesoria do pojazdów silnikowych; węgiel i produkty węglowe; maszyny i urządzenia 

elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części 

i akcesoria. Szczegółowy wykaz towarów i usług objęty obligatoryjnym MPP zawiera 

załącznik do niniejszego projektu – załącznik nr 15. 

Przedmiotowym projektem likwiduje się zatem stosowanie w Polsce odwróconego obciążenia.  



2 

Proponuje się jednak wprowadzenie limitu kwotowego, od którego będzie obowiązywał 

obowiązek dokonania rozliczenia w mechanizmie podzielonej płatności. Przyjęto założenie, że 

obligatoryjnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności zostaną objęte towary lub 

usługi udokumentowane fakturami, których wartość brutto przekracza 15 tys. zł lub 

równowartość tej kwoty, i w których wykazano transakcje w zakresie towarów lub usług 

wymienionych w dodawanym załączniku nr 15. Kwota ta została skorelowana z kwotą 

wskazaną w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, czyli z kwotą 

po przekroczeniu której występuje obowiązek dokonania płatności przelewem bankowym. 

Obecnie kwota w ww. ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców wynosi 

15 000 zł i dla ułatwienia w dalszej części uzasadnienia posłużono się tą kwotą. Należy 

jednakże pamiętać, że w przypadku zmiany tej kwoty w przepisach ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. – Prawo przedsiębiorców, automatycznie zmieni się kwota, od której stosuje się 

obowiązkowo rozliczenia w mechanizmie podzielonej płatności.  

Faktury opiewające na kwoty poniżej 15 000 zł będą podlegały natomiast rozliczaniu na 

ogólnych zasadach. Zatem część transakcji (udokumentowane fakturą poniżej 15 000 zł) 

objętych obecnie odwrotnym obciążeniem nie zostanie objęta obowiązkiem rozliczania w 

mechanizmie podzielonej płatności. W zakresie takich transakcji nabywca może jednak 

zastosować mechanizm podzielonej płatności na zasadzie dobrowolności.  

Decyzja o zastąpieniu obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności powyższego 

rozwiązań wynika m.in. z przeprowadzonej kompleksowo analizy ich skuteczności.  

W zakresie odwróconego obciążenia analiza ta wykazała, że wprowadzenie tego mechanizmu 

daje efekty w branży objętej tym rozwiązaniem, jednakże, z uwagi na przenoszenie przestępczej 

działalności, można zaobserwować jednocześnie wzrost negatywnego wpływu nadużyć 

podatkowych w innych branżach, nieobjętych odwróconym obciążeniem oraz pojawienie się 

nowych sposobów unikania opodatkowania w niektórych branżach objętych odwróconym 

obciążeniem.  

Przykładem może być branża stalowa, gdzie wprowadzenie odwróconego obciążenia 

uniemożliwiło funkcjonowanie karuzel podatkowych w obrocie towarami z kategorii stali. To 

przyczyniło się do poprawy konkurencyjności na rynku, tj. zaobserwowano poprawę 

większości wskaźników finansowych firm z branży oraz wzrostu zużycia jawnego towarów 

stalowych. Jednocześnie jednak pojawiły się wyłudzenia w innych branżach, skutkiem czego 

konieczne stało się wprowadzenie odwróconego obciążenia na kolejne kategorie towarów, 

m.in. na sprzęt elektroniczny (od 1 lipca 2015 r.). 
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Należy przy tym wziąć pod uwagę, że pomimo wprowadzenia odwróconego obciążenia, luka 

w VAT nie zmniejszyła się, a wręcz w niektórych latach rosła, np. w 2013 r. względem 2012 r. 

była większa, na rekordowo wysokim poziomie, pomimo wprowadzenia odwróconego 

obciążenia na złom, stal i odpady właśnie w 2013 r.  

Jak wynika z obserwacji, wprowadzenie odwróconego obciążenia w danej branży wypycha 

oszustów z tej branży i przenosi ich wprost do innej branży. Stosowanie takiego wybiórczego 

mechanizmu walki z oszustwami nie jest więc narzędziem systemowym, które mogłoby 

skutecznie rozwiązać problem oszustw w VAT w skali globalnej, a więc w całej gospodarce.  

Stosowanie odwróconego obciążenia powoduje, że prawo będzie zawsze opóźnione w stosunku 

do przestępczej działalności, która może w praktyce natychmiast przenosić się na inne branże.  

Wprowadzenie odwróconego obciążenia w kolejnych branżach wymaga przeprowadzenia 

długotrwałego procesu legislacyjnego, poprzedzonego analizami, a w efekcie powoduje 

wypchnięcie działalności przestępczej z jednej branży na rzecz innych branż. Dodatkową 

okolicznością jest to, że te nielegalne procesy są maskowane przez podmioty dokonujące 

nielegalnych działań i są możliwe do zidentyfikowania z opóźnieniem czasowym, na podstawie 

dłuższych obserwacji również innych segmentów rynku. 

Generalnie, mechanizm odwróconego obciążenia nastawiony jest na eliminację oszustw typu 

karuzelowego, natomiast głębsza analiza prowadzi do wniosku, że sam w sobie może być 

przyczyną powstawania nieprawidłowości nowego rodzaju i w efekcie rozrostu szarej strefy, 

gdyż mechanizm ten może być wręcz wykorzystywany do dokonywania oszustw. Dotyczy to 

przede wszystkim tych towarów, objętych odwróconym obciążeniem, które mogą stanowić 

dobro konsumpcyjne, przykładowo takich jak telefony komórkowe czy tablety. Jeżeli 

nieuczciwy podmiot spełnia warunki do zastosowania wobec niego odwróconego obciążenia, 

wówczas może nabyć telefony komórkowe bez konieczności finansowania kwoty VAT przy 

nabyciu telefonów, nie musi wykazywać VAT naliczonego w swojej deklaracji i ma w związku 

z tym silny bodziec, żeby sprzedać te telefony w szarej strefie, czyli bez rozliczenia VAT 

należnego. Telefony komórkowe są towarem dość łatwo zbywalnym, zatem nie ma problemu 

dla takiego podmiotu, żeby sprzedać je detalicznie np. za pośrednictwem platform 

internetowych, w szarej strefie, uzyskując dużą przewagę konkurencyjną nad podmiotami, 

które rozliczają VAT od takich dostaw.  

Ze względu na wskazane powyżej mankamenty odwróconego obciążenia zdecydowano o 

odejściu od tego rozwiązania na rzecz wprowadzenia skuteczniejszego środka rozliczania 

podatku, czyli wprowadzenia systemowego rozwiązania, które pozwoli wyeliminować 
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patologie przestępcze i w sposób systemowy uszczelnić system podatkowy. Takim 

rozwiązaniem jest właśnie mechanizm podzielonej płatności. 

Mechanizm podzielonej płatności funkcjonuje, jako dobrowolna metoda regulowania płatności, 

już w Polsce od lipca 2018 r. Jest to rozwiązanie innowacyjne i unikalne w skali 

międzynarodowej. Wprowadzona przez Polskę innowacyjność polega na oparciu tego 

mechanizmu o system bankowy co oznacza, że środki zgromadzone na rachunku VAT 

pozostają własnością podatnika i może on korzystać z tych środków. Ograniczone zostały 

jedynie cele, na jakie środki te mogą być przeznaczone. Mechanizm ten zapobiega 

wyłudzeniom VAT przez tzw. znikających podatników i jednocześnie zapewnia ochronę dla 

nabywcy towaru lub usługi, gwarantując mu bezpieczeństwo podatkowe transakcji. 

Z uwagi na transparentność działania tego mechanizmu jest on coraz popularniejszy wśród 

podatników.  

Mechanizm podzielonej płatności, oprócz wyższej skuteczności w walce z oszustwami 

podatkowymi, jest również bardziej atrakcyjny dla podatników niż odwrócone obciążenie. 

Ogranicza w znacznym stopniu konieczność częstego ubiegania się o zwrot podatku z urzędu 

skarbowego poprzez dokonywanie tradycyjnego rozliczania i naliczania podatku VAT. 

Ponadto, co jest kluczowe dla podatnika, który zostanie objęty tym mechanizmem, zapewnia 

ochronę prawną wobec ewentualnego wykorzystania go przez nieuczciwego kontrahenta. 

Mając na względzie skuteczność tego mechanizmu, postanowiono wprowadzić w obszarach 

narażonych na oszustwa związane z VAT obowiązek stosowania tej formy rozliczeń.  

Oczywiście obowiązek stosowania tego mechanizmu będzie dotyczył wyłącznie konkretnych 

towarów i usług, enumeratywnie wymienionych w załączniku do projektu. Jednocześnie będzie 

funkcjonował dobrowolny system podzielonej płatności na pozostałe towary i usługi, który 

został wprowadzony ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62, z późn. zm.).  

Przedmiotowy projekt zawiera również pewne ułatwienia w stosowaniu mechanizmu 

podzielonej płatności, które będą miały zastosowanie zarówno do obligatoryjnej jak i 

dobrowolnej formy. 

Podstawą wprowadzenia ww. zmian jest przede wszystkim decyzja wykonawcza Rady (UE) 

2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. upoważniająca Polskę do wprowadzenia szczególnego środka 

stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 51/19), zwana dalej „decyzją wykonawczą”. 
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Również w zakresie odpowiedzialności podatkowej, która pełni przede wszystkim funkcję 

prewencyjną, zdiagnozowano, że dochodzi do wykorzystywania funkcjonującego w ramach 

odpowiedzialności podatkowej mechanizmu ochronnego, czyli kaucji gwarancyjnej. Złożenie 

kaucji gwarancyjnej przez podmiot dokonujący sprzedaży określonych w załączniku nr 13 do 

ustawy o VAT towarów (m.in. wyroby stalowe, paliwa, dyski HDD i SSD, cyfrowe aparaty 

fotograficzne, folia typu stretch) uwalnia nabywcę od odpowiedzialności podatkowej z tytułu 

nieodprowadzenia przez dostawcę należnego podatku od takiej transakcji. Okazało się, że 

złożenie kaucji gwarancyjnej nie jest dla podmiotów zaangażowanych w dokonywanie oszustw 

karuzelowych przeszkodą. Organy kontrolne ujawniły przypadki składania tej kaucji przez 

nowo powstałe podmioty mogące brać czynny udział w karuzelach VAT, w celu 

uwiarygodnienia prowadzonej przez nie sprzedaży towarów objętych odpowiedzialnością 

solidarną. W celu wyeliminowania nieprawidłowości rozważano podniesienie wysokości 

kaucji gwarancyjnej. Uznano jednakże, że rozwiązanie to mogłoby stanowić zbyt duże 

obciążenie dla uczciwie działających podmiotów. Nie dawało też gwarancji wyeliminowania 

nieuczciwych podmiotów, które dla uwiarygodnienia swojej działalności byłyby w stanie 

wnieść taką kaucję. Proponuje się zatem likwidację kaucji gwarancyjnej i zmianę zasad 

stosowania odpowiedzialności podatkowej. 

 

II. Szczegółowy zakres regulacji 

Art. 1 zawiera zmiany wprowadzane w ustawie o VAT, które określają zasady stosowania 

obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności oraz zmiany w poszczególnych regulacjach 

będące konsekwencją odejścia od stosowania odwróconego opodatkowania oraz modyfikacji 

odpowiedzialności podatkowej. 

Zmiany w art. 17, art. 18c, art. 86 ust. 2 pkt 4, art. 99 ust. 3a–3c i 9, art. 101a, art. 102 ust. 3, 

art. 106e ust. 4 pkt 1, art. 108 ust. 4 i art. 108c ust. 1 (art. 1 pkt 1–6, pkt 9 lit. b, pkt 10 i 13) 

są konsekwencją uchylenia przepisów regulujących odwrócone obciążenie oraz niektórych 

rozwiązań w zakresie odpowiedzialności podatkowej nabywcy i dotyczą uchylenia przepisów 

regulujących stosowanie tych rozwiązań. 

W art. 1 pkt 7 proponuje się zmianę art. 105a regulującego kwestię stosowania 

odpowiedzialności podatkowej nabywcy. Proponuje się, aby odpowiedzialnością objąć 

transakcje, których przedmiotem są wszystkie towary wymienione w dodawanym do ustawy 

załączniku nr 15, a które to transakcje nie podlegają obowiązkowi rozliczenia przy 
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zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to, że odpowiedzialnością solidarną 

objęte zostaną również towary, które do tej pory rozliczane były w mechanizmie odwrotnego 

obciążenia oraz pozostałe towary, dla których wprowadzono obowiązkową podzieloną płatność 

(węgiel, części samochodowe, część elektroniki). Odpowiedzialność podatkowa nie będzie 

natomiast stosowana w zakresie transakcji, których przedmiotem są usługi wymienione w 

dodawanym załączniku nr 15.  

Wprowadzane zasady odpowiedzialności różnią się jednak od dotychczasowych zasad 

stosowania odpowiedzialności podatkowej. Zrezygnowano przede wszystkim z możliwości 

wnoszenia kaucji gwarancyjnej, gdyż jak pokazała praktyka, instytucja ta była wykorzystywana 

przez podmioty działające nielegalnie i była traktowana jako swego rodzaju uwiarygodnienie. 

Zatem przestała pełnić swoją funkcję. 

Proponuje się, aby odpowiedzialność ta była stosowana do wszystkich transakcji poniżej 

15 000 zł, których przedmiotem są towary wymienione w załączniku nr 15, czyli tych 

transakcji, które nie są objęte obowiązkiem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. 

Proponuje się, aby przesłanki pozytywne, jak i negatywne odpowiedzialności były tak jak 

dotychczas przedmiotem czynności dowodowych. 

Podobnie jak obecnie odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy będzie dotyczyć 

tylko i wyłącznie części proporcjonalnie przypadającej na dostawę tych towarów dokonaną na 

rzecz danego podatnika.  

Określono również przesłanki, których spełnienie wyłącza zastosowanie odpowiedzialności 

solidarnej (art. 1 pkt 7 lit. b). Podkreślenia wymaga, że w celu uwolnienia się od 

odpowiedzialności solidarnej wystarczy spełnić jedną z przesłanek wskazanych w 

proponowanym przepisie, w szczególności skorzystać z dobrowolnego mechanizmu 

podzielonej płatności. 

W art. 1 pkt 8 uchyla się regulacje art. 105b–105d ustawy, które regulowały dotychczas 

kwestię możliwości wnoszenia kaucji gwarancyjnej, zasad jej wnoszenia oraz zwrotu czy też 

prowadzenia przez Szefa KAS wykazu podmiotów, które złożyły taką kaucję. Jak wskazano 

powyżej, instytucja kaucji nie sprawdziła się, wobec czego podjęto decyzję o likwidacji tego 

instrumentu.  

W art. 1 pkt 9 lit. a proponuje się zmianę brzmienia pkt 18 w art. 106e ust. 1. W związku z 

likwidacją odwróconego obciążenia na towary i usługi wymienione w załączniku nr 11 i 14 

zmodyfikowano przypadki, kiedy faktura powinna zawierać dodatkową informację „odwrotne 
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obciążenie” (informacja ta będzie zamieszczana wyłącznie w sytuacji obowiązku rozliczenia 

przez nabywcę podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze).  

W związku z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności proponuje się 

wprowadzenie wymogu zamieszczania na fakturze specjalnego oznaczenia. Proponuje się 

zatem dodanie do katalogu informacji, jakie powinna zawierać faktura, specjalnego oznaczenia 

w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności” (pkt 18a). W decyzji wykonawczej (art. 

1) zaznaczono, że specjalne oznaczenie zamieszczone na fakturach będzie mogło być 

stosowane w przypadku, gdy płatność za daną fakturę dokonywana jest przelewem bankowym. 

Zdecydowano zatem, że obowiązek zamieszczenia tej informacji będzie dotyczył wyłącznie 

faktur, w których wartość brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty i faktura taka 

dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienione w dodawanym do ustawy załączniku nr 

15. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy faktura taka zawiera jedną pozycję objętą zakresem 

wskazanym w załączniku nr 15, podatnik będzie miał obowiązek zamieszczenia na tej fakturze 

informacji „mechanizm podzielonej płatności”. Nie ma przy tym znaczenia, że wartość 

towarów lub usług objętych załącznikiem nr 15, wykazanych na danej fakturze jest niższa niż 

15 000 zł. Nawet więc jeżeli kwota należności za towar z załącznika nr 15 wynosić będzie np. 

1230 zł brutto (1000 zł netto + 230 zł VAT-u), a wartość brutto całej faktury wynosić będzie 

16 000 zł, wówczas taka faktura powinna mieć oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. 

Wyznacznikiem do oznaczenia faktury jest więc jej wartość brutto i fakt, że dokumentuje ona 

w sprzedaż towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. Przy czym należy 

podkreślić, że obowiązek zastosowania (przy regulowaniu takiej faktury) mechanizmu 

podzielonej płatności dotyczyć będzie wyłącznie kwoty należności za towary lub usługi 

wymienione w załączniku nr 15 (obowiązek uregulowania w tym mechanizmie może dotyczyć 

zatem tylko jednej pozycji wskazanej na takiej fakturze). Oczywiście podatnik może 

zdecydować, że w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje całą wartość wskazaną na 

fakturze. Nie ma jednak takiego obowiązku.  

Podkreślić należy, że zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na zapłacie 

kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z faktury na rachunek VAT, natomiast 

zapłata wartości sprzedaży netto jest dokonywana na rachunek rozliczeniowy (lub imienny w 

SKOK) albo jest rozliczana w inny sposób. Zasady te nie ulegają zmianie, zatem w podzielonej 

płatności należy uregulować kwotę odpowiadającą kwocie VAT, natomiast wartość netto może 

być rozliczona w inny sposób.  
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Przyjęta wartość 15 000 zł jest zbieżna z limitem transakcji wskazanym w art. 19 ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, czyli limitem po przekroczeniu którego 

przedsiębiorcy są obowiązani do dokonania płatności za daną transakcję za pośrednictwem 

rachunku bankowego. 

Wyłączeni z obowiązku zamieszczenia informacji „mechanizm podzielonej płatności” będą 

podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. 

U. poz. 1485) podatnicy ci na wystawianych fakturach zamieszczają wyłącznie datę 

wystawienia, numer kolejny, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub 

usług oraz ich adresy, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość (liczbę) dostarczanych 

towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi oraz kwotę 

należności ogółem (§ 3 pkt 3). Nie mają zatem obowiązku zamieszczania na wystawianych 

fakturach informacji dodawanej przedmiotowym projektem. Należy również podkreślić, że na 

wystawianych przez tych podatników fakturach nie wykazuje się kwot podatku, zatem nie ma 

możliwości uregulowania takiej faktury w podzielonej płatności.  

Art. 1 pkt 9 lit. c projektu proponuje dodanie do art. 106e ust. 12 i 13, nakładającego na 

wystawcę faktury sankcję w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze za 

nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej 

płatności” będącego informacją, że przedmiotowa faktura z uwagi na przedmiot transakcji jak 

i kwotę powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

Sankcja ta będzie naliczana od kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub usług 

wymienionych w załączniku nr 15. Jeżeli zatem dana faktura o wartości brutto przekraczającej 

15 000 zł zawiera jedną pozycję dokumentującą nabycie towarów lub usług wymienionych w 

załączniku nr 15, to sankcja będzie naliczana wyłącznie od wartości kwoty podatku należnego 

z tytułu tej konkretnej pozycji. 

Propozycja wprowadzenia sankcji za to uchybienie wynika ze szczególnej roli jakie odgrywa 

to oznaczenie. Należy mieć bowiem na uwadze, że takie oznaczenie będzie wymagane w 

przypadku faktur dokumentujących transakcje, których przedmiotem są towary i usługi 

wrażliwe, czyli dokumentuje transakcje szczególnie podatne na oszustwa podatkowe. Brak 

stosownego oznaczenia na fakturze może zatem generować nieprawidłowości w obrocie takimi 

towarami lub usługami polegające między innymi na pomijaniu stosowania mechanizmu 

podzielonej płatności i w rezultacie wystąpienia ryzyka znikania podatników wraz z 

zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT. Zatem 
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identyfikacja takiej faktury ma istotne znaczenie nie tylko dla nabywcy, w przypadku którego 

stanowi sygnał o konieczności uregulowania takiej faktury w systemie MPP, ale również pełni 

funkcje kontrolne z punktu widzenia organów podatkowych. Sankcja nie będzie stosowana w 

odniesieniu do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za 

wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe. 

Ponadto proponuje się, aby sankcja nie była stosowana, jeżeli, mimo braku stosownego 

oznaczenia na fakturze, nabywca ureguluje w mechanizmie podzielonej płatności kwotę 

odpowiadającą kwocie podatku przypadającą na dostawę towarów lub usług wymienionych w 

załączniku nr 15 (ust. 13).  

Jeżeli więc sprzedawca przez błąd nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem, wówczas będzie 

mógł naprawić swoje uchybienie i uniknąć sankcji. W tym celu powinien przede wszystkim 

poinformować nabywcę, że wystawił mu fakturę bez wymaganego oznaczenia, tak żeby 

przekazać mu brakującą na fakturze informację, że powinien zapłacić w podzielonej płatności. 

Informację tę sprzedawca może przekazać w dowolnej formie nabywcy, może to uczynić w 

dowolny sposób, nawet przed wystawieniem faktury korygującej, w interesie sprzedawcy leży 

bowiem, żeby nabywca miał szansę zrealizować płatność w mechanizmie podzielonej 

płatności.  

Należy zaznaczyć, że sprzedawca tak czy inaczej będzie miał obowiązek poprawienia faktury 

wystawionej bez wymaganego oznaczenia, faktura bez tego oznaczenia jest bowiem fakturą 

wystawioną wadliwie. Nie ma przy tym przeciwwskazań, żeby fakturę poprawił nabywca notą 

korygującą.  

Jeżeli nabywca zapłaci w podzielonej płatności, pomimo braku stosownego oznaczenia na 

fakturze, sprzedawca nie będzie ponosił sankcji. 

W art. 108a wprowadza się zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności. W art. 1 

pkt 11 lit. a wprowadza się obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przy 

regulowaniu należności z faktury, w której wartość sprzedaży brutto przekracza 15 000 zł lub 

równowartość tej kwoty i faktura ta obejmuje swym zakresem towary lub usługi wskazane w 

załączniku nr 15 do ustawy. Co do zasady faktura taka powinna być oznaczona przez wystawcę 

informacją „mechanizm podzielonej płatności”. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

wprowadzany obowiązek zapłaty takiej faktury w mechanizmie podzielonej płatności nie jest 

uzależniony od tego, czy na fakturze zawarto takie oznaczenie. Zatem nawet jeżeli sprzedawca 

nie dopełnił obowiązku i nie oznaczył takiej faktury, nabywca ma obowiązek zapłaty kwoty 
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należności za towary lub usługi z załącznika nr 15 w mechanizmie podzielonej płatności. 

Nabywca bowiem musi być zorientowany, co jest przedmiotem transakcji, to nabywca bowiem 

inicjuje płatność i odpowiada za wybór formy płatności. Nabywca nie może polegać więc 

wyłącznie na informacjach od sprzedawcy, który może chcieć uniknąć zapłacenia mu w 

podzielonej płatności, tylko musi samodzielnie analizować, jakie towary lub usługi nabył i czy 

wiążą się z tym dla niego określone obowiązki. 

Podkreślić jednakże należy, że obowiązek uregulowania należności w mechanizmie 

podzielonej płatności dotyczy wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług 

wymienionych w załączniku nr 15. Jak wskazano powyżej może zdarzyć się sytuacja, że faktura 

o wartości brutto powyżej 15 000 zł będzie zawierała jedną pozycję (przykładowo na kwotę 

1000 zł netto + 230 zł VAT) objętą załącznikiem nr 15, wówczas obowiązek zastosowania 

mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczył kwoty równej kwocie podatku z tej 

konkretnej pozycji, a więc kwoty równej 230 zł. Nie wyklucza to oczywiście możliwości 

uregulowania w podzielonej płatności całej należności z takiej faktury.  

Wprowadza się również w art. 108a ust. 1b (art. 1 pkt 11 lit. a) przepis nakazujący 

podatnikowi, który jest obowiązany do wystawiania faktur oznaczonych „mechanizm 

podzielonej płatności”, przyjęcie płatności wynikających z takiej faktury w mechanizmie 

podzielonej płatności. Zapis taki ma na celu wyeliminowanie przypadków omijania 

wprowadzanych rozwiązań przykładowo poprzez stosowanie przez wystawcę ww. faktur 

rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych do rozliczeń transakcji objętych obowiązkiem 

stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe do ROR-ów nie otwiera się rachunków VAT, zatem nabywca nie 

miałby fizycznej możliwości zrealizowania ciążącego na nim obowiązku zapłaty danej faktury 

w MPP. Wysłany przez niego komunikat przelewu nie mógłby zostać zrealizowany przez bank, 

gdyż jego kontrahent nie miałby otwartego rachunku VAT. Dokonana przez nabywcę płatność 

w MPP zostałaby w takiej sytuacji zwrócona przez bank, dokonany przelew nie zostałby 

zrealizowany.  

Ponadto przepis ten ma również uniemożliwić sytuacje, w których dostawca w drodze 

postanowień umownych z nabywcą będzie chciał wyłączyć stosowanie mechanizmu 

podzielonej płatności. Przy proponowanej regulacji takie umowne postanowienia będą 

nieważne, jako sprzeczne z ustawą. Zatem przepis ten ma zatem charakter ochronny dla 

nabywcy. 
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Regulacja zawarta w dodawanym art. 108a ust. 1d (art. 1 pkt 11 lit. a) reguluje sytuację 

stosowania w rozliczeniach miedzy podatnikami kompensat wzajemnych należności. 

Dokonanie takich czynności nie będzie traktowane jako naruszenie przepisów nakładających 

obowiązek uregulowania danej faktury w mechanizmie podzielonej płatności. Przepisy nie 

będą więc zmuszały do dokonywania płatności przelewami, za towary lub usługi wymienione 

w załączniku nr 15 do ustawy, jeżeli cała należność z faktury, obejmującej te towary lub usługi, 

zostanie uregulowana w drodze kompensaty. Należy jednakże pamiętać, że gdyby po 

dokonaniu wzajemnego potrącenia pozostała jeszcze kwota do zapłaty, różnicę tę należy 

uregulować w mechanizmie podzielonej płatności, jeżeli faktura zawierała pozycje z towarami 

lub usługami, wymienionymi w załączniku nr 15 do ustawy. 

W art. 108a ust. 1c (art. 1 pkt 11 lit. a) proponuje się wprowadzenie rozwiązań 

umożliwiających stosowanie mechanizmu podzielonej płatności do wnoszonych przed 

wystawieniem faktury zaliczek. Jeżeli podatnik będzie dokonywał wpłaty takiej zaliczki, 

wówczas w komunikacie przelewu w miejsce numeru faktury będzie wpisywał „zaliczka”. 

Rozwiązanie to dotyczyć będzie zarówno obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, 

jak i dobrowolnych płatności w tym mechanizmie. Należy jednak podkreślić, że w przypadku 

zapłaty zaliczki w podzielonej płatności, podatnik powinien być w stanie udowodnić, że 

płacona przez niego zaliczka dotyczy konkretnej faktury, którą otrzymał po zapłacie zaliczki. 

Jeżeli podatnik nie będzie w stanie powiązać konkretnej płatności zaliczki z konkretną fakturą 

dokumentującą tę zaliczkę, powstanie wątpliwość, czy podatnik wywiązał się z obowiązku 

zapłaty w podzielonej płatności, jeżeli taki obowiązek u niego powstał w związku z tą zaliczką. 

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku płatności zaliczek o tym, czy powstaje obowiązek 

zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności decydować będą zasady ogólne, a więc wartość 

brutto faktury (otrzymanej po zapłacie zaliczki) oraz przedmiot transakcji (nabycie towarów 

lub usług z załącznika nr 15). Otrzymanie faktury po zapłacie zaliczki nie powinno jednak 

stanowić problemu, ponieważ faktura za zaliczkę powinna opiewać na całą wartość brutto 

zaliczki. Tym samym więc o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności decydować 

będzie w praktyce kwota zaliczki oraz zakres przedmiotowy transakcji, w związku z którą 

zaliczka jest płacona. 

W dodawanym art. 108a ust. 1e (art. 1 pkt 11 lit. a) proponuje się wyłączenie obowiązku 

stosowania mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do należności wynikających z faktur 

dokumentujących transakcje realizowane w ramach umów o partnerstwie  

publiczno-prywatnym, jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień 
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dokonania dostawy był partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny zawarł umowę o 

partnerstwie. Takie wyłączenie podyktowane jest faktem traktowania na gruncie podatku VAT 

świadczeń partnera prywatnego w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i finansowania 

jako odrębnych usług. Powoduje to, że mimo rozłożenia w czasie wynagrodzenia dla partnera 

prywatnego za usługi projektowe i budowlano-montażowe, obowiązek podatkowy, a więc i 

obowiązek rozliczenia podatku VAT, następuje dużo wcześniej niż otrzymanie wynagrodzenia. 

Z uwagi na powyższe postanowiono o wyłączeniu tego obszaru z obowiązku stosowania 

mechanizmu podzielonej płatności.  

Zmiana w art. 108a ust. 3a–3b (art. 1 pkt 11 lit. b) wprowadza możliwość dokonywania 

jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. W takim przypadku 

komunikat przelewu musi obejmować wszystkie faktury wystawione dla podatnika w danym 

okresie od jednego dostawcy i zawierać całą kwotę podatku VAT wykazanego na tych 

fakturach. Okres ten nie może być krótszy niż jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc. Przez 

miesiąc w tym przypadku należy rozumieć miesiąc kalendarzowy, tak jak to jest rozumiane 

konsekwentnie w całej ustawie. W takiej sytuacji podatnik w komunikacie przelewu nie będzie 

wskazywał numeru konkretnej faktury płaconej w mechanizmie podzielonej płatności, będzie 

natomiast wskazywał okres za który dokonuje płatności. Przyjęcie takiego rozwiązania 

wychodzi z jednej strony naprzeciw oczekiwaniom podatników, którzy sygnalizowali, że 

konieczność dokonywania płatności w MPP per faktura stanowi dla nich w pewnych sytuacjach 

utrudnienie, szczególnie ze względu na stosowane systemy księgowe. Z drugiej strony 

propozycja ta umożliwia organom podatkowym przeprowadzenie weryfikacji dokonywanych 

płatności z uwagi na działania ochronne, jakie wynikają ze stosowania mechanizmu podzielonej 

płatności (brak sankcji, podwyższonych odsetek za zwłokę). Przyjęcie założenia, że taki 

komunikat przelewu musi obejmować wszystkie faktury z danego okresu i uregulowana musi 

zostać takim komunikatem cała kwota podatku wykazana na tych fakturach powoduje, że nie 

będzie problemu z powiązaniem płatności z konkretną fakturą.  

Jeżeli nabywca zdecyduje się zastosować powyższy przepis i dokonać tzw. płatności zbiorczej 

jednym komunikatem przelewu, wówczas obowiązany będzie do zapłaty tym komunikatem 

wszystkich faktur wystawionych na jego rzecz przez danego wystawcę w danym okresie, bez 

względu na to, czy faktury te dokumentują transakcje podlegające obowiązkowi stosowania 

mechanizmu podzielonej płatności, czy też nie.  

W art. 1 pkt 11 lit. c proponuje się zmianę w art. 108a poprzez dodanie ust. 7 i 8, w którym 

wprowadza się sankcję dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania 
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kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje tę 

kwotę w inny sposób. Proponuje się, aby sankcja za ten czyn wynosiła 30% kwoty podatku 

wykazanego na takiej fakturze. Oczywiście obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej 

płatności dotyczy wyłącznie kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT przypadającej na 

nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15. Jeżeli zatem nabywca otrzyma 

fakturę o wartości brutto powyżej 15 000 zł i faktura ta będzie obejmowała swym zakresem 

towary czy usługi wymienione w załączniku nr 15, wówczas (bez względu czy sprzedawca 

zamieścił na niej informację „mechanizm podzielonej płatności”) ma on obowiązek 

uregulowania kwoty podatku VAT od takiej pozycji na fakturze w mechanizmie podzielonej 

płatności.  

Należy bowiem zauważyć, że mechanizm podzielonej płatności to jedno z rozwiązań mających 

na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, eliminując ryzyko znikania 

podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem VAT. 

Mechanizm ten z założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na 

etapie samej transakcji. Dokonanie płatności za transakcje obejmujące towary i usługi 

generujące oszustwa w inny sposób niż MPP powoduje, że mechanizm uszczelniający, jaki daje 

MPP, nie działa. Istnieje bowiem ryzyko, że wystawca faktury z wykazaną kwotą VAT otrzyma 

zapłatę za całą fakturę, następnie zniknie, nie rozliczając podatku VAT z tej faktury z urzędem 

skarbowym. Kwota odpowiadająca kwocie podatku VAT wykazanej na fakturze zostanie 

przelana na rachunek bankowy dostawcy i będzie on mógł dysponować tymi środkami w 

dowolnym zakresie, niekoniecznie przeznaczy je na zapłatę swojego zobowiązania w podatku 

VAT. Organ podatkowy w takim przypadku nie ma bowiem, tak jak to ma miejsce w MPP, 

nadzoru nad uwalnianiem środków, które wpłynęły na rachunek VAT. Ryzyko wystąpienia 

nadużyć w przypadku niezastosowania mimo obowiązku mechanizmu podzielonej płatności 

znacznie wzrasta. 

Przedmiotowa sankcja nie będzie stosowana w odniesieniu do osób fizycznych, które za ten 

sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo przestępstwo skarbowe. 

Ponadto proponuje się, aby sankcja nie była również ustalana, jeżeli mimo uregulowania takiej 

faktury w inny sposób (zamiast obowiązkowego zastosowania mechanizmu podzielonej 

płatności) dostawca lub usługodawca rozliczył cały podatek należny wynikający z tej faktury. 

Mechanizm podzielonej płatności ma przeciwdziałać oszustwom w VAT i zabezpieczać interes 

Skarbu Państwa. Jeżeli więc interes ten nie został naruszony w danej sytuacji, nie ma istotnych 

powodów, że nakładać na nabywcę sankcję.  
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Zmiany w art. 1 pkt 12 dotyczą art. 108b, w którym proponuje się dodanie regulacji 

umożliwiającej wniesienie przez podatnika zażalenia na postanowienie zawierające zgodę 

naczelnika urzędu skarbowego na przekazanie środków z rachunku VAT na powiązany z nim 

rachunek rozliczeniowy podatnika (lit. a). Ponadto proponuje się zmianę przesłanek do 

wydania decyzji o odmowie na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek 

rozliczeniowy podatnika lit. b (art. 108b ust. 5 pkt 1 i 2). Z uwagi na dopuszczenie możliwości 

regulowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT również innych podatków, tj. 

podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku 

akcyzowego, należności celnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne (zmiana w ustawie 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe omówiona przy zmianach w art. 62b ust. 2), zasadne 

jest uzależnienie udzielenia zgody na uwolnienie środków od braku zaległości podatkowych w 

podatkach i należnościach, które mogą być regulowane środkami zgromadzonymi na rachunku 

VAT. Ponadto, analogicznie do obecnie obowiązującej zasady przy wydawaniu zgody na 

uwolnienie środków z rachunku VAT do swobodnej dyspozycji podatnika badane będzie, czy 

nie zachodzi uzasadniona obawa nie wykonania zobowiązania podatkowego lub wystąpienia 

zaległości podatkowych. Z uwagi jednak na rozszerzenie zakresu należności regulowanych z 

rachunku VAT badanie to obejmie nie tylko podatek VAT, ale również podatek dochodowy, 

podatek akcyzowy oraz należności celne.  

Z uwagi na dokładanie wszelkich starań organów podatkowych o jak najszybsze rozpatrywanie 

wniosków składanych przez podatników o uwolnienie środków celem przekazania ich na 

rachunek rozliczeniowy do swobodnej dyspozycji podatnika odstąpiono od badania istnienia 

zaległości podatnika w zakresie składek ZUS. Wydłużyłoby to bowiem znacznie procedurę, 

ponieważ każdorazowo po złożonym przez podatnika wniosku o wyrażenie zgody na 

uwolnienie środków z rachunku VAT naczelnik urzędu skarbowego miałby obowiązek 

występować ze stosownym zapytaniem do ZUS.  

Ponadto z uwagi na sytuacje, w których po rozwiązaniu spółki cywilnej lub handlowej 

niemającej osobowości prawnej na rachunku VAT pozostawały środki, które związane były z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, proponuje się wprowadzenie przepisu – art. 108b ust. 7 

(art. 1 pkt 12 lit. c) – umożliwiającego wystąpienie z wnioskiem o przekazanie środków z 

rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy również byłym wspólnikom takich spółek. Obecnie 

funkcjonujące przepisy dopuszczają złożenie takiego wniosku wyłącznie przez podatnika, co 

w sytuacji rozwiązania spółki blokowało drogę do uwolnienia środków zgromadzonych na 

rachunku VAT prowadzonym dla spółki. Proponuje się, aby procedura rozpatrywania wniosku 
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złożonego przez byłych wspólników ww. spółek była analogiczna jak wniosków składanych 

przez podatników.  

Z uwagi na bezpośrednie uregulowanie sytuacji, w której nie stosuje się odpowiedzialności 

solidarnej w art. 105a ust. 3 (między innymi poprzez dokonanie płatności w mechanizmie 

podzielonej płatności), proponuje się zmianę w art. 108c ust. 1 polegającą na wykreśleniu 

odesłania do art. 105a ust. 1a (art. 1 pkt 13). 

Zmianą w art. 1 pkt 14 wprowadza się obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego lub 

imiennego rachunku w SKOK otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 

przez podatników, którzy dokonują dostaw towarów lub świadczą usługi oraz podatników 

nabywających takie towary lub usługi – dodanie art. 108e. Posiadanie i wykorzystywanie 

rachunku rozliczeniowego (lub imiennego w SKOK) jest w tym przypadku warunkiem 

koniecznym do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Bowiem tylko do tego typu 

rachunków otwierany jest rachunek VAT, czyli element, na którym opiera się cały mechanizm. 

Przepis ten wyeliminuje zatem przypadki uchylania się od obowiązku rozliczania przy 

zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności poprzez wykorzystywanie do rozliczeń 

przykładowo rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.  

W dodawanym art. 108f wprowadza tzw. system rekompensat dla podatników 

nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej na terytorium RP. System ten zakłada zwrot kosztów obsługi 

rachunku rozliczeniowego lub rachunku imiennego w SKOK oraz prowadzonych do nich 

rachunków VAT dla ww. podmiotów. Przedmiotowa rekompensata będzie dotyczyła wyłącznie 

sytuacji, gdy taki podatnik, z uwagi na przedmiot prowadzonej działalności, będzie obowiązany 

do posiadania w polskim banku rachunku rozliczeniowego oraz rachunku VAT. Rekompensata 

ta będzie dokonywana jednak wyłącznie w wysokości, w jakiej wynika ona z wykorzystywania 

rachunku rozliczeniowego i rachunku VAT do celów obowiązkowego mechanizmu podzielonej 

płatności (ust. 1 i 2).  

Do wprowadzenia systemu rekompensat dla ww. grupy podatników Polska zobowiązała się 

podczas prac prowadzonych przez Komisję Europejską nad wnioskiem o możliwość 

wprowadzenia obligatoryjnego MPP. Był to jeden z warunków pozytywnego rozpatrzenia 

złożonego przez Polskę wniosku derogacyjnego. Jak wskazywała Komisja Europejska, 

wprowadzane przepisy w zakresie obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej 

płatności nakładają na ww. podmioty obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego w 

polskim banku. W ocenie Komisji Europejskiej stanowi to naruszenie postanowień 
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traktatowych w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP przez 

podmioty nieposiadające siedziby na terenie Polski. Wprowadzenie takiego obowiązku oznacza 

konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów dla ww. podmiotów. 

Takie wskazanie znalazło swoje odzwierciedlenie w motywie 9 decyzji derogacyjnej, zgodnie 

z którym dostawcy/usługodawcy niemający siedziby w Polsce nie poniosą żadnych 

dodatkowych kosztów związanych z obowiązkiem otwarcia rachunku bankowego w Polsce. 

Oczywiście przy założeniu, że otwarcie i prowadzenie tych rachunków wynika wyłącznie z 

konieczności dokonywania lub otrzymywania płatności w obligatoryjnej podzielonej płatności.  

Szacuje się, że taka sytuacja będzie dotyczyła znikomej liczby takich podmiotów. Zgodnie z 

dokonaną analizą obecnie ok. 550 podmiotów zagranicznych rozlicza w Polsce podatek VAT 

od tzw. towarów wrażliwych w systemie odwróconego obciążenia, z czego tylko ok. 150 nie 

posiada rachunku bankowego w Polsce.  

Zwrot kosztów dokonywany będzie na wniosek podatnika składany do Naczelnika Drugiego 

Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Proponuje się, aby wniosek mógł być składany 

za okresy kwartalne, półroczne lub roczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego 

odpowiednio po kwartale, półroczu czy roku, za który składany jest wniosek. 

We wniosku o zwrot kosztów podatnik będzie określał kwotę poniesionych kosztów oraz numer 

rachunku rozliczeniowego (lub numer imiennego rachunku w SKOK), na który ma zostać 

dokonany zwrot. Do wniosku podatnik będzie również dołączał dokumenty potwierdzające 

wysokość poniesionych kosztów (ust. 4). Zwrot kosztów dokonywany będzie w złotych 

polskich w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku (ust. 5). Jeżeli naczelnik urzędu 

skarbowego będzie miał wątpliwości co do zasadności wniosku lub dokumentów do niego 

załączonych, będzie mógł zwrócić się do podatnika o dodatkowe wyjaśnienia czy dokumenty 

(ust. 6). W takim przypadku termin zwrotu kosztów może zostać przesunięty, jednak nie może 

on nastąpić później niż 30 dni od dnia otrzymania dodatkowych wyjaśnień. W takiej sytuacji 

nie będą przysługiwały odsetki z tytułu dokonanego w terminie późniejszym zwrotu kosztów 

(ust. 7). Proponuje się, aby odmowa zwrotu kosztów dokonywana była w formie 

postanowienia, na które służy zażalenie (ust. 8). W zakresie nieuregulowanym przedmiotowym 

przepisem do wniosków będą stosowane odpowiednio przepisy działu IV ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (ust. 9). 
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Zmiana w art. 1 pkt 15 i 16 polega na uchyleniu załączników do ustawy nr 11, 13 i 14, które 

określają towary i usługi objęte dotychczas mechanizmem odwróconego obciążenia oraz 

odpowiedzialnością podatkową nabywcy.  

Art. 1 pkt 17 dodaje się do ustawy załącznik nr 15, który określa towary i usługi, dla których 

transakcje z ich udziałem objęte będą obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. 

Art. 2 i art. 3 projektu wprowadzają zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którymi podatnicy (w przypadku osób fizycznych 

będą to podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą) nie zaliczają do kosztów 

uzyskania przychodów kosztu w tej części (lub zmniejszają wysokość kosztów), w jakiej 

płatność dotycząca faktury, w której wartość sprzedaży brutto przekracza 15 000 zł (lub 

równowartość tej kwoty) i obejmuje swym zakresem towary lub usługi wymienione w 

załączniku nr 15 do ustawy o VAT mimo obowiązku zapłaty z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności została dokonana w inny sposób. Należy jednak wskazać, że brak 

zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów takiego wydatku będzie miał zastosowanie 

wyłącznie w sytuacji, gdy faktura posiada stosowną informację „mechanizm podzielonej 

płatności”, a pomimo tego podatnik nie płaci w podzielonej płatności. Należy bowiem przyjąć, 

że jeżeli podatnik mimo jasnego wskazania na fakturze, że jej rozliczenie powinno być 

dokonane w podzielonej płatności oraz pomimo faktycznego obowiązku zapłaty w podzielonej 

płatności, rozliczy ją w inny sposób, nie dochowuje wymaganej od tego podatnika staranności 

lub świadomie narusza przepisy. Takie zachowanie powinno być sankcjonowane. Sankcja, w 

postaci braku możliwości zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych, ma przede 

wszystkim funkcję prewencyjną, zmuszając podatników do starannego działania, jeżeli 

otrzymają faktury z oznaczeniem „mechanizm podzielonej płatności”.  

Art. 4 zawiera zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.  

W art. 62b ust. 1 (art. 4 pkt 1 lit. a) proponuje się we wprowadzeniu do wyliczenia zmianę 

polegająca na usunięciu sformułowania „może”, gdyż rodziło to wątpliwości po stronie 

posiadaczy rachunków, czy możliwe są inne niż wymienione w ustawie uznania rachunku 

VAT. Analogiczna zmiana została zaproponowana we wprowadzeniu do wyliczenia zawartym 

w art. 62b ust. 2, który reguluje kwestię obciążania rachunku VAT.  

Ponadto proponuje się rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na 

rachunku VAT (art. 62b ust. 2 – art. 4 pkt 1 lit. b). Proponuje się, aby środki te podatnik mógł 
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przeznaczyć nie tylko na zapłatę zobowiązania w podatku VAT, ale również na zapłatę podatku 

dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku 

akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS (w tym odsetek za zwłokę czy też 

wszystkich dodatkowych zobowiązań podatkowych ustalanych w podatku VAT – obecnie 

możliwe jest regulowanie wyłącznie dodatkowego zobowiązania ustalonego na podstawie art. 

112b i art. 112c ustawy o VAT). Dopuszczenie możliwości regulowania z rachunku VAT 

innych należności budżetowych powinno zmniejszyć ryzyko pogorszenia płynności finansowej 

podatników wynikające z ograniczonej dyspozycyjności środków zgromadzonych na rachunku 

VAT. 

Zmiana wprowadzana art. 4 pkt 1 lit. c dotyczy art. 62b ust. 2 pkt 9 i jest konsekwencją 

rozszerzenia przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na inne należności. W 

związku z tym rozszerzeniem proponuje się analogiczne rozszerzenie w zakresie egzekucji 

dokonywanej na rachunku VAT na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu 

wykonawczego. Również zmiana wprowadzana art. 4 pkt 2 (dotyczy części wspólnej w art. 

62d ust. 1) jest konsekwencją wyżej opisanego rozszerzenia. 

Ponadto proponuje się wprowadzenie rozwiązania regulującego kwestię zamykania rachunków 

VAT z tzw. „osadem”, czyli środkami pozostającymi na rachunku VAT na dzień skutecznego 

rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku rozliczeniowego, oczywiście wyłącznie w 

sytuacji, gdy posiadacz rachunku nie dokonał przeniesienia tych środków na inny rachunek 

VAT prowadzony w tym samym banku, i nie wystąpił z wnioskiem do naczelnika urzędu 

skarbowego w celu uzyskania zgody na ich przeksięgowanie na rachunek rozliczeniowy (art. 

62b ust. 2 pkt 10 – art. 4 pkt 1 lit. d).  

Proponuje się, aby w przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy rachunku 

rozliczeniowego, możliwym było przeksięgowanie przez bank takich środków na rachunek 

techniczny (po upływie okresu wypowiedzenia i rozwiązania umowy o prowadzenie rachunku 

rozliczeniowego). Następnie bank dokonywałby zamknięcia rachunku rozliczeniowego. Takie 

rozwiązanie zapewnia, że środki te „oczekiwałyby” na ewentualną dyspozycję posiadacza na 

specjalnym rachunku technicznym. Przyjęcie takiego rozwiązania nie oznacza automatycznego 

„przejęcia” przez bank tych należności. Jak wskazano powyżej, będą one „zdeponowane” na 

rachunku technicznym. Rozwiązanie to pozwoli to na zamykanie „martwych” rachunków i tym 

samym na oczyszczenie systemów bankowych. 

Zmiany w art. 4 pkt 3 (art. 62e ust. 3) są powiązane z opisaną powyżej zmianą zamykania 

rachunków z tzw. osadem. Zaproponowane nowe brzmienie ust. 3 opiera się na założeniu, że 
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bank oczekuje na informację o postanowieniu do dnia rozwiązania umowy o prowadzenia 

rachunku rozliczeniowego. O ile informacja o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 

ustawy o VAT, zostanie doręczona bankowi przed terminem rozwiązania umowy o 

prowadzenie rachunku rozliczeniowego, bank dokona uznania rachunku rozliczeniowego 

zgodnie z treścią informacji o postanowieniu.  

W przypadku braku do dnia rozwiązania umowy rachunku rozliczeniowego, dla którego 

prowadzony jest ten rachunek VAT, informacji o postanowieniu, bank dokona przeksięgowania 

środków na rachunek techniczny. Podatnikowi przysługiwać będzie wierzytelność o wypłatę 

środków pieniężnych przeksięgowanych na rachunek techniczny.  

Art. 5 projektu wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny 

skarbowy (dalej „kks”). Zmiany te polegają głównie na dodaniu nowego czynu zabronionego, 

sankcjonującego niewywiązywanie się przez podatników z obowiązku dokonania płatności 

przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności nałożonego projektowanym przepisem 

art. 108a ust. 1a ustawy o VAT (dodanie art. 57c). Za popełnienie ww. czynu zabronionego 

zaproponowano karę grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych (art. 57c § 1 kks). 

Ponadto przewiduje się, że w przypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego podlega 

karze grzywny za wykroczenie skarbowe (art. 57c § 2 kks). 

Uzasadnienia dla sankcjonowania powyższego zachowania nie należy upatrywać jedynie w 

niedopełnieniu formalnego obowiązku zapłaty w określony sposób. Jak już wcześniej 

wskazano (w bloku omawiającym zmiany w podatku VAT), zapłata z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności pełni kluczową rolę w systemie uszczelniania podatku 

VAT. Specyfika proponowanego systemu (eliminacja nadużyć już na etapie dokonywania 

transakcji) uzasadnia wprowadzenie szczególnej regulacji karnej zarezerwowanej wyłącznie na 

jej potrzeby. Przepis ten oprócz uregulowania odpowiedzialności karnej w konkretnym 

przypadku spełnia przede wszystkim funkcję prewencyjną, odstraszając od popełnienia czynu 

zabronionego, przez zagrożenie karą, zapobiegając tym samym unikaniu lub uchylaniu się od 

rozliczenia VAT oraz bezkarności w przypadku wystąpienia takich sytuacji. Temu też została 

podporządkowana uzyskana przez Polskę decyzja derogacyjna. Skoro zapobieżenie oszustwom 

związanym z VAT jest powodem przyznania odstępstwa w stosowaniu przepisów dyrektywy 

2006/112/WE, to tym bardziej należy uznać za uzasadnione wprowadzenie stosownych 

przepisów karnych w regulacjach krajowych zapobiegających takim sytuacjom. 
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Zmiana zaproponowana w pkt 1 stanowi konsekwencję wprowadzanej zmiany i sprowadza się 

do dodania w art. 53 § 30c nowego określenia („mechanizm podzielonej płatności”), którym 

posłużono się w ww. art. 57c kodeksu.  

Należy zauważyć, że odpowiedzialność karna spoczywa również na podatniku, który wystawił 

fakturę i mimo wprowadzanego przedmiotowym projektem obowiązku nie dokonał jej 

specjalnego oznaczenia w postaci wskazania informacji „mechanizm podzielonej płatności”. 

Odpowiedzialność ta stosowana będzie na podstawie obecnych zapisów kodeksu, tj. art. 62 § 

1, który reguluje kwestię wystawiania faktury w sposób wadliwy.  

Art. 6 projektu wprowadza zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

polegające na zwolnieniu z opłaty skarbowej w wysokości 30 zł wniosków składanych przez 

podatników o wyrażenie zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na 

rachunek rozliczeniowy podatnika (czynność wynikająca z art. 108b ust. 1 ustawy o VAT).  

Przesłanką do wprowadzenia ww. zwolnienia jest fakt, że wyrażana przez naczelnika urzędu 

skarbowego zgoda dotyczy środków, które cały czas należą do podatnika. Przedmiotowe 

zwolnienie powinno być zatem wprowadzone od początku obowiązywania regulacji dotyczącej 

wniosków o uwolnienie środków, czyli już od 1 lipca 2018 r. Ponadto należy mieć na uwadze, 

że możliwość uwalniania środków z rachunku VAT ma kluczowe znaczenia dla zachowania 

płynności finansowej podatników. Charakter tych wniosków oraz nieograniczona możliwość 

co do liczby składanych przez danego podatnika wniosków w pełni uzasadnia wprowadzane 

zwolnienie z opłaty skarbowej. 

Art. 7 projektu – w związku z modyfikacją instytucji odpowiedzialności podatkowej określonej 

w art. 105a ustawy o VAT, i uchyleniem przepisów dotyczących możliwości wnoszenia kaucji 

gwarancyjnej powstała potrzeba uregulowania zasad i terminu dokonania przez naczelnika 

urzędu skarbowego zwrotu wniesionej przez podatników kaucji gwarancyjnej oraz 

przysługujących od tej kaucji odsetek.  

Proponuje się, aby ww. kaucja była zwracana na wniosek podatnika w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku. Ponadto proponuje się, aby zwrot kaucji następował na zasadach 

analogicznych jak dotychczas, czyli zasadach, które były określone w uchylanych obecnie 

przepisach zawartych w dziale Xa ustawy o VAT.  

W art. 8 zawarto regulacje przejściowe dotyczące zasad stosowania przepisów ustawy o VAT 

do czynności, które miały miejsce przed wejściem w życie niniejszej ustawy, a których skutki 

wystąpią już po wejściu w życie niniejszej ustawy. Proponuje się, aby na zasadach 
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dotychczasowych rozliczeniu podlegała dostawa towarów lub świadczenie usług dokonane 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dla których obowiązek podatkowy powstał lub 

została wystawiona faktura po wejściu w życie projektowanej ustawy. Ponadto na 

dotychczasowych zasadach będą rozliczane dostawy towarów lub świadczenie usług dokonane 

po wejściu w życie niniejszej ustawy, dla których wystawiono fakturę przed wejściem w życie 

projektowanej ustawy. 

Art. 9 reguluje kwestię stosowania zasad dotyczących wprowadzanego obowiązku 

miesięcznego rozliczania w miejsce dotychczasowych kwartalnych rozliczeń przez 

podatników, którzy w związku z transakcjami towarami lub usługami wymienionymi w 

załączniku nr 15 utracą prawo do kwartalnego rozliczania. Proponuje się, aby miesięczne 

rozliczanie stosowane było począwszy od października 2019 r.  

Art. 10 zawiera przepis regulujący zasady traktowania podatników, na rzecz których przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonano dostawy towarów, które objęte były 

dotychczasowymi zasadami stosowania odpowiedzialności podatkowej (towary wymienione w 

uchylanym załączniku nr 13). Proponuje się stosowanie w takim przypadku dotychczasowych 

zasad.  

W art. 11 uregulowano kwestię stosowania wprowadzanego wyłączenia w zakresie umów o 

partnerstwie publiczno-prywatnym, które zostały zawarte w wyniku postępowań wszczętych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Proponuje się objęcie przedmiotowym 

wyłączeniem również płatności realizowanych w ramach takich umów.  

W związku z tym, że zmienione przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych często mogą mieć związek z wcześniejszymi zdarzeniami, powodując potrzebę 

korekty kosztów uzyskania przychodów zaliczonych na zasadzie memoriałowej, w art. 12 

projektu ustawy dodano przepis przejściowy, zgodnie z którym skutków polegających na braku 

możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność 

dotycząca transakcji, mimo obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności 

dokonana została w inny sposób, nie będzie się stosować do płatności dotyczących kosztów 

zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2020 r. (ust. 2).  

Przepisy tych ustaw, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, będą miały zastosowanie do 

zapłaty należności w roku podatkowym rozpoczynającym się po wejściu w życie 

projektowanych zmian tych ustaw (ust. 1).  
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Art. 13 reguluje kwestię tzw. uchylenia pośredniego, czyli kwestię obowiązywania przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie zmienianych w ustawie o VAT regulacji. 

Art. 14 zawiera przepis przejściowy zapewniający porównywalność ofert złożonych przez 

oferentów w sytuacji, gdy część z nich wpłynie jeszcze w czasie obowiązywania obecnych 

regulacji („bez VAT”), a część już w okresie funkcjonowania nowego reżimu w tym zakresie 

(„z VAT”), jak również zapewnienia równego traktowania umów zawartych przed dniem 

wejścia w życie ustawy zmieniającej, jak i po wejściu w życie tych regulacji. Przepis ten 

zapobiega sytuacji, w której oferty złożone na „starych” zasadach nie uwzględniałyby VAT, 

ale w związku z zawarciem umowy po dniu wejścia w życie projektowanych przepisów 

obowiązek podatkowy w podatku VAT powstałby na „nowych” zasadach, obciążając 

wykonawcę.  

Proponuje się, aby przedmiotowa ustawa, co do zasady, weszła w życie z dniem 1 września 

2019 r. (art. 15). Wyjątek będą stanowiły przepisy zawarte w art. 2, art. 3 i art. 12, które 

przewidują negatywne konsekwencje dla podmiotów, które mimo obowiązku stosowania 

mechanizmu podzielonej płatności dokonają rozliczenia w inny sposób. Wejście w życie tych 

przepisów w terminie późniejszym umożliwi podmiotom zapoznanie się z nowymi regulacjami 

i odpowiednie przygotowanie do wprowadzanych zmian. 

Rozwiązania wprowadzane niniejszym projektem będą stosowane do czasu obowiązywania 

udzielonej Polsce zgody na stosowanie tych szczególnych rozwiązań. Obecnie zgoda Komisji 

Europejskiej obejmuje okres do 28 lutego 2022 r. W sytuacji przedłużenia derogacji przepisy 

te będą obowiązywały w kolejnym okresie wskazanym w ewentualnej decyzji przedłużeniowej. 

Wejście w życie projektowanej ustawy w innym niż wskazany w uchwale nr 20 Rady 

Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie 

niektórych aktów normatywnych (M.P. z 2014 r. poz. 205) terminie, którym powinien być dzień 

1 stycznia albo 1 czerwca w przypadku ustaw przyjmowanych przez Radę Ministrów, 

uzasadnione jest ochroną ważnych interesów Państwa, które przemawiają za wyznaczeniem 

innego terminu wejścia w życie aktu normatywnego. Wprowadzane projektowaną ustawą 

regulacje przyczynią się do wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców oraz 

ograniczenia szarej strefy, co w obecnej sytuacji gospodarczej jest zadaniem priorytetowym. 

 

III. Ocena przewidywanego wpływu projektowanej regulacji na działalność 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców 



23 

Wdrożenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności będzie miało pozytywny 

wpływ na warunki prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie pewności 

obrotu gospodarczego i poprawę pozycji konkurencyjnej uczciwych przedsiębiorstw. Dzięki 

wprowadzeniu niniejszego rozwiązania zostanie ograniczona nieuprawniona przewaga, jaką 

podmioty dopuszczające się oszustw podatkowych osiągały dotychczas nad uczciwymi 

podatnikami VAT. 

Należy jednak wskazać, że wdrożenie proponowanych regulacji będzie również oznaczać 

koszty dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Wprowadzenie 

mechanizmu podzielonej płatności w formie obowiązkowej w niektórych przedsiębiorstwach 

może wiązać się ze skokowym obniżeniem płynności. Przedsiębiorstwa objęte regulacją 

dotychczas wystawiały bowiem faktury „w ujęciu netto”. Wskutek wprowadzenia regulacji 

kwota do zapłaty zostanie natomiast powiększona o wartość podatku VAT (23%), implikując 

u nabywców wskazanych dóbr i usług konieczność zapewnienia wyższych środków 

finansowych na obsługę płatności. Kosztem dla przedsiębiorstw będzie koszt kredytu 

zaciąganego na pokrycie oszacowanego ubytku płynności lub utrata korzyści związanych z 

zarządzaniem dostępnymi środkami.  

Szacuje się, że ewentualne koszty dla małych i średnich przedsiębiorstw w roku wprowadzenia 

ustawy, tj. w 2019 r., kształtują się na poziomie ok. 25 mln zł (wyliczenia ewentualnych 

kosztów na kolejne lata zawiera OSR do przedmiotowego projektu). W obliczeniach 

wykorzystano średnie oprocentowanie nowych umów kredytowych w PLN (bez umów 

renegocjowanych) publikowane przez NBP. Koszty w ujęciu nominalnym będą ewoluowały w 

kolejnych latach, co wynika m.in. ze wzrostu PKB oraz oczekiwań dotyczących kształtowania 

się stóp procentowych w kolejnych latach. Tym samym wyliczenia dla kolejnych lat zostały 

skorygowane o oczekiwany wzrost PKB Polski. Zastosowano również oczekiwania rynkowe 

dotyczące kształtowania się stóp procentowych w kolejnych latach (wykorzystano stopy 

procentowe implikowane z bieżącej wyceny instrumentów pochodnych IRS). 

Ponadto wprowadzenie niniejszej regulacji może oznaczać konieczność poniesienia kosztów 

związanych z dostosowaniem informatycznych systemów księgowych czy też poniesienia 

zwiększonych nakładów na bieżącą obsługę księgowości. Jednorazowe koszty dostosowania 

systemów informatycznych wystąpią w firmach, które korzystają ze zautomatyzowanych 

przelewów i zautomatyzowanego systemu wystawiania faktur, a które nie dokonały jeszcze 

takich modyfikacji w związku z wejściem od 1 lipca 2018 r. dobrowolnego regulowania 

należności w systemie MPP. Systemy księgowe w tych firmach będą wymagały aktualizacji 
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umożliwiającej korzystanie z formularzy przelewów wykonujących płatność w sposób 

podzielony oraz specjalnego oznaczania wystawianych faktur.  

Z uwagi na fakt, że co do zasady podatnicy, którzy zostaną objęci reżimem mechanizmu 

podzielonej płatności, już obecnie są obowiązani do specjalnego oznaczania faktur, poprzez 

zamieszczanie na nich informacji „odwrotne obciążenie”, zakłada się że zmiana brzmienia 

zamieszczanej informacji na „mechanizm podzielonej płatności” nie powinna generować 

dużych problemów w zakresie zmiany systemów, a zatem i dużych kosztów.  

Konieczność regularnego zwiększenia nakładów będzie wynikała m.in. z potrzeby 

monitorowania wpływów na własne konto VAT oraz z dokonywania ewentualnych korekt przy 

błędnie przeprowadzonych transakcjach. Samo dokonywanie płatności w sposób podzielony 

nie będzie źródłem dodatkowych kosztów – zapłata będzie dokonywana z wykorzystaniem 

funkcjonującego już komunikatu przelewu, a opłata za ten komunikat nie powinna być większa 

niż za standardowy przelew.  

Projekt ustawy nie podlega przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.  

Ustawa nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów technicznych dotyczących krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.  

Ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.), projekt ustawy został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji z chwilą przekazania projektu do uzgodnień z członkami Rady 

Ministrów. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Obecnie funkcjonujące rozwiązanie, które zostało wprowadzone jako reakcja na zdiagnozowane oszustwa w konkretnych 

branżach, czyli odwrócone obciążenie, z perspektywy czasu okazuje się być niewystarczające w walce o zabezpieczenie 

i podniesienie wpływów z VAT.  

Analiza dłuższego funkcjonowania odwróconego obciążenia stosowanego na podstawie przepisów ustawy o podatku od 

towarów i usług wykazała, że co prawda mechanizm ten nastawiony jest na eliminację oszustw, szczególnie typu 

karuzelowego, to w dłuższej perspektywie sam w sobie może być przyczyną powstawania nieprawidłowości nowego 

rodzaju i w efekcie rozrostu szarej strefy. Mechanizm ten może być wręcz wykorzystywany do dokonywania oszustw. 

Dotyczy to przede wszystkim tych towarów, objętych odwróconym obciążeniem, które mogą stanowić dobro 

konsumpcyjne, przykładowo takich jak telefony komórkowe czy tablety. Jeżeli nieuczciwy podmiot spełnia warunki do 

zastosowania wobec niego odwróconego obciążenia, wówczas może nabyć telefony komórkowe bez konieczności 

finansowania kwoty VAT przy nabyciu telefonów, nie musi wykazywać VAT naliczonego w swojej deklaracji i ma w 

związku z tym silny bodziec, żeby sprzedać te telefony w szarej strefie, czyli bez rozliczenia VAT należnego. Telefony 

komórkowe są towarem dość łatwo zbywalnym, zatem nie ma problemu dla takiego podmiotu, żeby sprzedać je detalicznie 

np. za pośrednictwem platform internetowych, w szarej strefie, uzyskując dużą przewagę konkurencyjną nad podmiotami, 

które rozliczają VAT od takich dostaw. 
 

Mechanizm odwróconego obciążenia eliminuje nieprawidłowości w postaci wypychania oszustów z danej branży, w której 

obowiązuje, niemniej jednak obserwuje się, że przenosi ich wprost do innej branży, w której stosowane jest standardowe 

rozliczanie podatku VAT. Stosowanie takiego wybiórczego mechanizmu walki z oszustwami nie jest więc narzędziem 

systemowym, które mogłoby skutecznie rozwiązywać problem oszustw w VAT w skali globalnej, a więc w całej 

gospodarce. Stosowanie odwróconego obciążenia powoduje, że prawo będzie zawsze opóźnione w stosunku do 

przestępczej działalności, która może w praktyce natychmiast przenosić się na inne branże.  

Wprowadzenie odwróconego obciążenia w kolejnych branżach wymaga bowiem przeprowadzenia długotrwałego procesu 

legislacyjnego, poprzedzonego analizami, a w efekcie powoduje wypchnięcie działalności przestępczej z jednej branży na 

rzecz innych branż. Dodatkową okolicznością jest to, że te nielegalne procesy są maskowane przez podmioty dokonujące 

nielegalnych działań i są możliwe do zidentyfikowania z opóźnieniem czasowym, na podstawie dłuższych obserwacji 

również innych segmentów rynku. 

Powyższe rozwiązanie stanowiło zatem odpowiedź na zidentyfikowane problemy i było wprowadzane tylko w zakresie 

tych zagadnień, gdzie te problemy zostały zidentyfikowane. Taka filozofia walki z oszustwami VAT nie skutkowała 

przeciwdziałaniu tym zjawiskom ani nie rozwiązywała problemu w szerszym wymiarze ani w samym zarodku problemu. 
 

Również w zakresie odpowiedzialności podatkowej, która została wprowadzona jako rozwiązanie prewencyjne, 

zdiagnozowano, że dochodzi do wykorzystywania funkcjonującego w ramach odpowiedzialności podatkowej mechanizmu 

ochronnego, czyli kaucji gwarancyjnej. Złożenie kaucji gwarancyjnej przez podmiot dokonujący sprzedaży określonych 

w załączniku nr 13 do ustawy o VAT towarów (m.in. wyroby stalowe, paliwa, dyski HDD i SSD, cyfrowe aparaty 

fotograficzne, folia typu stretch) uwalnia nabywcę od odpowiedzialności podatkowej z tytułu nieodprowadzenia przez 

dostawcę należnego podatku od takiej transakcji. Okazało się, że złożenie kaucji gwarancyjnej nie jest dla podmiotów 

zaangażowanych w dokonywanie oszustw karuzelowych przeszkodą. Organy kontrolne ujawniły przypadki składania tej 

kaucji przez nowo powstałe podmioty mogące brać czynny udział w karuzelach VAT, w celu uwiarygodnienia 

prowadzonej przez nie sprzedaży towarów objętych odpowiedzialnością solidarną. W celu wyeliminowania 

nieprawidłowości rozważano podniesienie wysokości kaucji gwarancyjnej. Uznano jednakże, że rozwiązanie to mogłoby 

stanowić zbyt duże obciążenie dla uczciwie działających podmiotów. Nie dawało też gwarancji wyeliminowania 

nieuczciwych podmiotów, które dla uwiarygodnienia swojej działalności byłyby w stanie wnieść taką kaucję. Proponuje 

się zatem likwidację kaucji gwarancyjnej i zmianę zasad stosowania odpowiedzialności podatkowej. 
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Również z punktu widzenia organów podatkowych odejście od instytucji kaucji gwarancyjnej, a więc i obowiązku 

prowadzenia rejestru podmiotów, które złożyły taką kaucję, jest pozytywnym rozwiązaniem. Prowadzenie rejestru 

stanowiło bowiem obciążenie dla organów podatkowych generujące dodatkowe koszty. Nie przekładało się natomiast na 

wartości egzekwowanych zaległości podatkowych.  

 

Ze względu na wskazane powyżej mankamenty odwróconego obciążenia zdecydowano o odejściu od stosowania 

mechanizmu odwróconego obciążenia na rzecz wprowadzenia skuteczniejszego środka rozliczania podatku, czyli 

wprowadzenia systemowego rozwiązania, które pozwoli wyeliminować patologie przestępcze i w sposób systemowy 

uszczelnić system podatkowy. Takim rozwiązaniem jest właśnie mechanizm podzielonej płatności, który ma być 

stosowany obligatoryjnie przez podatników będących stroną transakcji, których przedmiotem są tzw. towary wrażliwe lub 

usługi narażone na wyłudzenia VAT. Zatem obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności objęci zostaną podatnicy, 

których transakcje obecnie rozliczane są w mechanizmie odwrotnego obciążenia (wymienione szczegółowo w załączniku 

nr 11 i 14 do ustawy o podatku od towarów i usług), jak też transakcje, do których stosuje się solidarną odpowiedzialność 

nabywcy (zawarte w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług). Ponadto obligatoryjnym mechanizmem 

podzielonej płatności objęte zostaną również transakcje obejmujące części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i 

produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria oraz urządzenia elektryczne i ich części i 

akcesoria. Zaproponowano również modyfikację zasad funkcjonowania odpowiedzialności podatkowej. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt zakłada zastąpienie odwróconego obciążenia obligatoryjnie stosowanym mechanizmem podzielonej płatności.  

Mechanizm podzielonej płatności to rozwiązanie systemowe, pozbawione wad charakterystycznych dla odwróconego 

obciążenia. Jego stosowanie eliminuje oszustwa w VAT już w samym zarodku. Mechanizm ten uważany jest za jedno z 

rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, eliminując ryzyko znikania 

podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem. System ten z założenia utrudnia 

lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, a jednocześnie zapewnia lepszą 

transparentność rozliczeń VAT-owskich. 

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie budżetu państwa przed ryzykiem 

nieodprowadzenia VAT przez dostawcę, z drugiej zaś strony uwolni kontrahentów od ryzyka uwikłania w schematy, 

zmierzające do wyłudzenia tego podatku. Podstawowym bowiem skutkiem zastosowania modelu podzielonej płatności 

jest fakt, że kwota podatku zgromadzona na odrębnym rachunku VAT podatnika będzie mogła być przez niego 

przeznaczona na ograniczone cele – tj. zasadniczo na zapłatę podatku VAT (w tym podatku od importu towarów), podatku 

dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego, należności celnych 

oraz składek na ZUS lub zapłatę VAT z faktur otrzymanych od innych kontrahentów. Model podzielonej płatności 

gwarantuje zatem otrzymanie przez organy podatkowe zarówno całej kwoty VAT, która powinna zostać odprowadzona na 

rzecz Skarbu Państwa, jak i innych podatków i należności należnych Skarbowi Państwa.  
 

Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie 

odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze. 

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w relacjach B2B wyłącznie w zakresie faktur, w których 

wartość brutto wynosi powyżej 15 tys. zł, i faktura taka obejmuje swym zakresem dostawę towarów lub świadczenie usług 

wymienionych w dodawanym do ustawy załączniku nr 15. Zatem obowiązkiem tym zostaną objęte faktury, które na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców powinny być regulowane za pośrednictwem 

rachunku bankowego. 
  

Obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności stosowana w odniesieniu do określonych branż nie zastąpi systemu 

fakultatywnego mechanizmu, będzie funkcjonowała równolegle z nim.  

 

Przedmiotowym projektem dokonuje się modyfikacji zasad stosowania odpowiedzialności podatkowej. Proponuje się, aby 

odpowiedzialnością objąć transakcje, których przedmiotem są wszystkie towary wymienione w dodawanym do ustawy 

załączniku nr 15, a które to transakcje nie podlegają obowiązkowi rozliczenia przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej 

płatności. Oznacza to, że odpowiedzialnością podatkową objęte zostaną również towary, które do tej pory rozliczane były 

w mechanizmie odwrotnego obciążenia. Odpowiedzialność podatkowa nie będzie natomiast stosowana w zakresie 

transakcji, których przedmiotem są usługi wymienione w dodawanym załączniku nr 15.  

Wprowadzane zasady odpowiedzialności różnią się jednak od dotychczasowych zasad stosowania odpowiedzialności 

podatkowej. Zrezygnowano przede wszystkim z możliwości wnoszenia kaucji gwarancyjnej, gdyż jak przedstawiono 

powyżej, instytucja ta była wykorzystywana przez podmioty działające nielegalnie i była traktowana jako swego rodzaju 

uwiarygodnienie. Zatem przestała pełnić swoją funkcję. 

Proponuje się, aby odpowiedzialność ta była stosowana do wszystkich transakcji poniżej 15 000 zł, których przedmiotem 

są towary wymienione w załączniku nr 15, czyli tych transakcji, które nie są objęte obowiązkiem zastosowania 

mechanizmu podzielonej płatności. Określono również przesłanki, których spełnienie wyłącza zastosowanie 

odpowiedzialności solidarnej.  
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Równolegle przedmiotowym projektem wprowadza się (zarówno w modelu dobrowolnym, jak i obowiązkowym) pewne 

ułatwienia w stosowaniu. Głównym jest wprowadzenie możliwości opłacania z rachunku VAT nie tylko podatku VAT, 

jak to ma miejsce obecnie, ale również innych należności, czyli podatków dochodowych, akcyzy, cła oraz składek ZUS. 

Wprowadzenie tej możliwości jest odpowiedzią na obawy zgłaszane przez podatników co do pogorszenia ich płynności 

finansowej w związku z ograniczoną dyspozycyjnością środków zgromadzonych na rachunku VAT. Konsekwencją 

rozszerzenia możliwości wydatkowania środków z rachunku VAT na inne niż tylko VAT należności jest rozszerzenie 

egzekucji z rachunku VAT również na te inne należności.  

Ponadto wprowadza się możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności do zaliczek wnoszonych przed 

wystawieniem faktury.  

Wychodząc naprzeciw postulatom zgłaszanym przez podatników, w przedmiotowym projekcie zaproponowano regulacje 

umożliwiające dokonywanie jednym komunikatem przelewu płatności za więcej niż jedną fakturę.  

 

W ramach systemu ochronnego proponuje się, aby podatnicy, którzy mimo obowiązku dokonania płatności w mechanizmie 

podzielonej płatności nie zastosują tej formy rozliczenia, ponosili określone konsekwencje. Proponuje się wprowadzenie 

takich konsekwencji zarówno na gruncie podatku VAT jak i podatku dochodowego, czyli sankcja w podatku VAT, jak też 

brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części (lub zmniejszenia wysokości kosztów), 

w jakiej płatność dotycząca faktury o wartości powyżej 15 000 zł obejmująca towary lub usługi objęte obowiązkiem 

stosowania mechanizmu podzielonej płatności została dokonana w inny sposób niż mechanizm podzielonej płatności. 
 

Ponadto proponuje się w przedmiotowym projekcie jednoznacznie zwolnić z opłaty skarbowej w wysokości 30 zł wnioski 

składane przez podatników o wyrażenie zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek 

rozliczeniowy podatnika (czynność wynikająca z art. 108b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług). 
 

Z uwagi na oparcie działania mechanizmu podzielonej płatności na rachunkach rozliczeniowych (tylko do tego typu 

rachunków otwierane są rachunki VAT) wystąpi obowiązek używania w prowadzonej działalności gospodarczej 

rachunków rozliczeniowych. Obowiązek ten będzie dotyczył wyłącznie podatników objętych obligatoryjną formą 

mechanizmu podzielonej płatności. Stosowne zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone w ustawie z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Prawo bankowe. 
 

Zmiany regulacji w innych aktach prawnych są konsekwencją wynikającą z wyżej opisanego rozwiązania. 
 

Proponuje się, aby rozwiązania zaproponowane w niniejszym projekcie co do zasady weszły w życie z dniem 1 września 

2019 r. (wyjątek stanowią regulacje z zakresu zmian w podatkach dochodowych, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 

2020 r.). Wejście w życie projektowanej ustawy w powyższym terminie związane jest z wdrożeniem otrzymanej przez 

Polskę decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. upoważniającej Polskę do wprowadzenia 

szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 51/19). Decyzja ta została przyznana Polsce na określony czas, tj. od dnia 

1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r., zatem zasadne jest jak najszybsze implementowanie przyznanego odstępstwa. 

Ponadto należy mieć na uwadze, że podstawą wystąpienia Polski do Komisji Europejskiej o przyznanie odstępstwa było 

wprowadzenie środka tzw. konwencjonalnego, mającego na celu zwalczanie oszustw w VAT. Aby skutecznie, systemowo 

walczyć z oszustwami oraz nadużyciami podatkowymi w zakresie VAT zaproponowano wprowadzenie modelu 

podzielonej płatności (split payment), którego stosowanie eliminuje oszustwa w VAT już w samym zarodku. Mechanizm 

ten uważany jest za jedno z rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, 

eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym podatkiem. 

System ten z założenia utrudnia lub wręcz uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji, a 

jednocześnie zapewnia lepszą transparentność rozliczeń VAT-owskich.  

Biorąc pod uwagę powyższy charakter zaproponowanych w projekcie rozwiązań, czyli dalsze uszczelnianie systemu VAT 

celem sukcesywnego zmniejszania luki w VAT, przedmiotowy projekt ma charakter priorytetowy. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Działania podejmowane przez poszczególne państwa członkowskie w celu uszczelniania systemu podatku VAT mają 

różny charakter i uzależnione są od rodzaju i obszaru zidentyfikowanych nadużyć.  
 

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) jako narzędzie ograniczające oszustwa w obszarze VAT jest stosowany 

m.in. we Włoszech. Model split payment, wprowadzony w tym kraju od 1 stycznia 2015 r. (z możliwością stosowania do 

30 czerwca 2020 r. – decyzja wykonawcza Rady nr 2017/784 z dnia 25 kwietnia 2017 r.), nakierowany jest na ukrócenie 

procederu wyłudzania VAT przez sprzedawców, dokonujących dostaw oraz świadczących usługi na rzecz podmiotów 

prawa publicznego, przedsiębiorstw kontrolowanych przez organy publiczne oraz spółek giełdowych umieszczonych w 

indeksie FTSE MIB. Jak wynika z danych przedstawianych przez włoski rząd, uzyskana w ciągu niewiele ponad dwóch 
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lat poprawa ściągalności VAT do budżetu przekroczyła zakładane wstępnie cele. Biorąc pod uwagę osiągnięty efekt, 

Włochy za zgodą Komisji Europejskiej przedłużyły stosowanie tego mechanizmu. 

Zaznaczyć jednakże należy, że polski mechanizm podzielonej płatności oparty jest o system bankowy, a rachunki VAT i 

środki zgromadzone na nich cały czas pozostają własnością podatnika. Włoski model opiera się na rachunku bankowym 

organu podatkowego, co oznacza dla podatnika zamrożenie środków na kontach organów podatkowych.  
 

Mechanizm podzielonej płatności jest stosowany również w Rumunii. Podkreślenia jednak wymaga fakt, że rozwiązanie 

to nie uzyskało stosownej zgody Komisji Europejskiej. Złożony przez Rumunię wniosek derogacyjny w tym zakresie w 

ocenie Komisji Europejskiej zawierał szereg elementów wskazujących na brak poszanowania zasady proporcjonalności 

przewidywanego środka w stosunku do zakładanego celu, jakim jest prawidłowy pobór VAT i zapobieganie uchylaniu się 

od opodatkowania.  

Szczególnego zaznaczenia wymaga zwrócenie uwagi na szereg istotnych różnic pomiędzy systemem obowiązkowej 

podzielonej płatności, który próbowała wdrożyć Rumunia, a rozwiązaniem wprowadzanym w Polsce. W Rumunii kwota 

VAT jest płacona na rachunek organu podatkowego, w Polsce będzie to płatność pomiędzy podatnikami (czyli środki 

wpływają na rachunek podatnika). W Rumunii obligatoryjna podzielona płatność dotyczy sprzedawców, którzy osiągnęli 

określony próg zaległości podatkowych, w Polsce natomiast dotyczy wybranych branż. W Rumunii nie uznano za celowe 

umieszczanie przez sprzedawcę obowiązkowej informacji na fakturze, że nabywca ma obowiązek zastosować podzieloną 

płatność, w Polsce taka informacja będzie zamieszczana. 
 

Również Czechy posiadają w swoim ustawodawstwie regulacje dotyczące split payment. Mechanizm ten stosowany jest 

dobrowolnie przez podatników VAT. Przyjęty model zakłada, że jest to alternatywa do odpowiedzialności solidarnej, która 

jest jednak wyłączona, jeśli nabywca skorzysta ze split payment. Korzystając ze split payment wraz z dokonaniem 

płatności, nabywca przekazuje organowi podatkowemu informacje identyfikujące transakcję, tj. dane własne oraz dane 

sprzedawcy, wartość należnego podatku VAT, datę sprzedaży lub datę otrzymania zapłaty przez sprzedawcę. Nabywca 

dokonuje zapłaty podatku VAT bezpośrednio na rachunek bankowy organu podatkowego, właściwego dla siedziby 

sprzedawcy.  

Zatem również i czeski split payment diametralnie różni się od modelu, który został przyjęty w Polsce. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy podatku od 

towarów i usług 

dokonujący transakcji w 

zakresie towarów i usług 

objętych obligatoryjnym 

mechanizmem podzielonej 

płatności (usługi w 

zakresie przenoszenia 

uprawnień do emisji gazów 

cieplarnianych;  usługi 

budowlane i budowlano-

montażowe; stal i wyroby 

stalowe; metale i wyroby z 

tych metali; metale 

szlachetne i wyroby z tych 

metali, biżuteria, perły, 

kamienie szlachetne; 

maszyny i urządzenia 

elektryczne i ich części i 

akcesoria oraz urządzenia 

elektroniczne i ich części i 

akcesoria (tablety, laptopy, 

notebooki, telefony 

komórkowe, kamery, 

aparaty cyfrowe, 

procesory, konsole i 

urządzenia do gier wideo, 

urządzenia pamięci, 

półprzewodnikowe 

urządzenia pamięci 

trwałej); paliwa; węgiel i 

Proponowane 

rozwiązanie 

może dotyczyć 

ok. 554 tys. 

podatników 

podatku od 

towarów i usług. 

Hurtownia danych SPR wg stanu na 

dzień 20 lutego 2019 r. 

Podatnicy będący stroną 

transakcji objętych 

obligatoryjnym 

mechanizmem podzielonej 

płatności będą obowiązani do 

podzielenia płatności za 

towary lub usługi na kwotę 

netto, która będzie wpłacana 

na rachunek rozliczeniowy 

dostawcy lub usługodawcy 

oraz kwotę podatku VAT, 

która będzie przekazywana 

bezpośrednio na rachunek 

VAT. 

Projektowana ustawa 

wprowadza wyłączenie 

z kosztów uzyskania 

przychodów wydatków, 

jeżeli płatność za te wydatki 

mimo obowiązku 

zastosowania mechanizmu 

podzielonej płatności 

zostanie uregulowana w inny 

sposób.  

Projekt wprowadza także 

obowiązek zwiększenia 

przychodów w sytuacji 

dokonania płatności w 

sposób inny niż mechanizm 

podzielonej płatności. 

Projektowana ustawa 
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produkty węglowe; 

materiały zużyte, złom, 

odpady; oleje i tłuszcze 

zwierzęce i roślinne; 

wkłady do urządzeń, w tym 

kasety, tonery, tusze, 

atramenty i tym podobne; 

tworzywa sztuczne i 

artykuły z nich w 

szczególności folie stretch; 

części i akcesoria do 

pojazdów samochodowych 

i motocykli).  

 

wprowadza więc sankcje dla 

podatników, którzy płacą w 

inny sposób niż nałożony 

ustawą mechanizm 

podzielonej płatności.  

Sektor bankowy (krajowe 

banki komercyjne, banki 

spółdzielcze) oraz 

Spółdzielcze Kasy 

Oszczędnosciowo-

Kredytowe 

  Z uwagi na dopuszczenie 

możliwości regulowania 

środkami zgromadzonymi na 

rachunku VAT również 

innych należności (podatków 

dochodowych, akcyzy, cła 

oraz składek ZUS) wystąpi 

po stronie banków 

konieczność dostosowania 

systemów informatycznych. 

W zakresie rozszerzenia 

możliwości wydatkowania 

środków z rachunku VAT na 

zapłatę podatków 

dochodowych, akcyzy czy 

też cła koszty dostosowania 

systemu nie powinny być 

zbyt wysokie. Zmiany w tym 

zakresie będą polegały 

bowiem głównie na dodaniu 

nowych symboli formularzy, 

których zapłata może zostać 

zrealizowana w ciężar 

rachunku VAT. Zatem w tym 

zakresie rozbudowana 

zostanie już funkcjonująca 

infrastruktura. Natomiast w 

zakresie możliwości 

opłacania składek ZUS 

systemy informatyczne 

wymagają większej 

modernizacji co może wiązać 

się z wyższymi kosztami. 

Mając jednakże na uwadze 

ogromne zróżnicowanie 

systemów informatycznych 

funkcjonujących w 

instytucjach finansowych, 

różny poziom ich 

rozbudowania oraz np. 

możliwość dostosowania ich 

do projektowanych 

wymogów przez część tych 

instytucji w ramach 

posiadanych zasobów 

własnych, a dodatkowo, w 
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przypadku dokonywania 

zmian w systemach przez 

podmioty zewnętrzne, nie 

jest możliwe precyzyjne 

oszacowanie kosztów 

dostosowania systemów do 

wprowadzanej możliwości w 

zakresie regulowania składek 

ZUS ze środków 

zgromadzonych na rachunku 

VAT. 

 

Z uwagi na fakt, że rachunki 

VAT do rachunków 

rozliczeniowych podatników 

podatku VAT (zarówno 

czynnych jak i zwolnionych) 

zostały już otwarte w 

związku z wprowadzonym 

od dnia 1 lipca 2018 r. 

dobrowolnym mechanizmem 

podzielonej płatności, w tym 

zakresie nie przewiduje się 

dodatkowych kosztów z tego 

tytułu po stronie sektora 

bankowego. Podatnicy objęci 

obligatoryjnym 

mechanizmem podzielonej 

płatności będą bowiem 

wykorzystywali rachunki 

VAT, które mają już otwarte. 

Podmioty nieposiadające 

siedziby na terenie RP, 

które obecnie nie posiadają 

rachunku rozliczeniowego, 

a zatem i rachunku VAT 

prowadzonego w oparciu o 

przepisy polskiego prawa 

bankowego.  

ok. 550 Obliczenia własne MF na podstawie 

składanych deklaracji  

Obowiązek posiadania 

rachunku rozliczeniowego 

oraz rachunku VAT w Polsce 

w związku z dokonywaniem 

transakcji objętych 

obowiązkowym stosowaniem 

mechanizmu podzielonej 

płatności. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

Projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji. 

Projekt został udostępniony w BIP RCL w ramach Rządowego Procesu Legislacyjnego.  

Projekt ustawy pismami z dnia 15 maja 2019 r. został przekazany do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych. 

Termin do zajęcia stanowiska wyznaczono odpowiednio dla uzgodnień 30 maja 2019 r., natomiast dla opiniowania i 

konsultacji publicznych do dnia 6 czerwca 2019 r. Przedmiotowy projekt został udostępniony również Radzie Dialogu 

Społecznego w celu wyrażenia opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma.  

W ramach konsultacji publicznych projekt został przekazany do następujących organizacji: 

Business Centre Club, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Naczelna Rada Adwokacka, Polska Izba Biegłych 

Rewidentów, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Naczelna Organizacja Techniczna, Krajowa Izba Doradców 

Podatkowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Izba Pracodawców Polskich, 

Konfederacja LEWIATAN, Krajowa Izba Radców Prawnych, Polska Rada Biznesu, Giełda Papierów Wartościowych, 

Izba Domów Maklerskich, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i 

Finansowych, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, Krajowe Stowarzyszenie Funduszy 

Poręczeniowych, Polski Związek Funduszy Pożyczkowych, Związek Banków Polskich, Polska Organizacja 

Niebankowych Instytucji Płatności – Związek Pracodawców, Polski Związek Windykacji, Polskie Stowarzyszenie 

Inwestorów Kapitałowych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Polskich Brokerów 

Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Związek Maklerów i Doradców, Związek Polskiego Leasingu, Polska Izba 

Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu 

Lotniczego, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysłu 
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Spożywczego i Opakowań”, Polska Federacja Producentów Żywności, Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i 

Dystrybucji, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Krajowa Rada Komornicza, Polski Związek 

Zarządzania Wierzytelnościami, Polska Izba Paliw Płynnych, Polska Organizacja Gazu Płynnego, Polska Organizacja 

Przemysłu i Handlu Naftowego, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży 

RTV i IT – ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Izba Gospodarki Elektronicznej, 

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Związek 

Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, CECED Polska – Członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów 

AGD, Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom, Związek Przedsiębiorców i 

Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolska Federacja 

Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy 

Średniej – UNICORN, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Krajowa Rada Spółdzielcza, Izba Przemysłowo-Handlowa 

Inwestorów w Polsce, Polska Izba Gospodarcza, Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Stowarzyszenie Eksporterów 

Polskich, Krajowe Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Rada Centrów Handlowych, 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polska 

Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Polski Związek Firm 

Deweloperskich, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Unia Dystrybutorów Stali, Izba Gospodarcza Metali 

Nieżelaznych i Recyklingu, Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców 

Majątkowych, Geodezyjna Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Izba Gospodarcza „Wodociągi 

Polskie”, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Zrzeszenie Prawników Polskich, Polska Izba Biur Rachunkowych, 

Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem, Polska Izba Gospodarcza Elektroniki, Stowarzyszenie Stal 

Nierdzewna, Związek Dealerów Samochodowych, Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A., Polska Izba Ubezpieczeń, 

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części 

Motoryzacyjnych, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu, Górnicza Izba 

Przemysłowo-Handlowa, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Polska Izba Gospodarcza Transportu 

Samochodowego i Spedycji, Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych, Stowarzyszenie Inżynierów i 

Techników Mechaników Polskich, Stowarzyszenie na Rzecz Efektywności – ETA, Związek Pracodawców Polska Miedź, 

Polski Związek Producentów Farb i Klejów, Polski Związek Producentów Kruszyw, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 

Ociepleń, Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów, Stowarzyszenie Producentów Betonów, Stowarzyszenie Producentów 

Cementu, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad (DAFA), Związek Pracodawców Izba Recyklingu i 

Odzysku Odpadów, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków 

Innowacji i Przedsiębiorczości, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., Klaster Gospodarki 

Odpadowej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Fundacja Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw, Fundacja Republikańska, Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, Polska Fundacja 

Przedsiębiorczości.  
 

Pismem z dnia 15 maja 2019 r. projekt został również przekazany w celu wyrażenia opinii do Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa 

Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum 

Związków Zawodowych, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Małych 

i Średnich Przedsiębiorstw, Dyrektorów wszystkich Izb Administracji Skarbowej. Termin do zgłaszania uwag został 

wyznaczony do 6 czerwca 2019 r. 

W dniu 16 maja 2019 r. przedmiotowy projekt został również skierowany do opinii do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych – termin zgłoszenia uwag 6 czerwiec 2019 r. 
 

Uwagi zgłoszone w ramach uzgodnień, opiniowania i konsultacji wraz ze stanowiskiem resortu zostały przedstawione w 

odpowiedniej Tabeli uwag.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem 
239,5 957,7 957,7 957,7 957,7 957,7 957,7 957,7 957,7 957,7 957,7 9816,5 

budżet państwa 
239,6 958 958 958 958 958 958 958 958 958 958 9819,6 

JST 
-0,31 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -3,1 

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             
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JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 
239,5 957,7 957,7 957,7 957,7 957,7 957,7 957,7 957,7 957,7 957,7 9816,6 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

 

 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Przedmiotowe rozwiązania mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a mechanizm 

podzielonej płatności jest efektywnym narzędziem fiskalnym przeciwdziałającym nadużyciom. 

Szacuje się, że pozwoli to na zmniejszenie luki VAT o ok 0,5 pkt procentowego liczonej w stosunku 

do teoretycznych dochodów z VAT, co spowoduje wzrost dochodów z tytułu tego podatku w skali 

roku o ok. 958 mln zł. Powyższe skutki wynikają z odejścia od specyfiki odwróconego obciążenia i 

przejścia na rozwiązanie systemowe, jakim jest mechanizm podzielonej płatności.  

Jest to kwota szacowana. Należy bowiem mieć na uwadze, że obecnie stosowany mechanizm 

odwróconego obciążenia nastawiony jest na eliminację oszustw typu karuzelowego, natomiast głębsza 

analiza prowadzi do wniosku, że sam w sobie może być przyczyną powstawania nieprawidłowości 

nowego rodzaju i w efekcie rozrostu szarej strefy, gdyż mechanizm ten może być wręcz 

wykorzystywany do dokonywania oszustw. Dotyczy to przede wszystkim tych towarów, objętych 

odwróconym obciążeniem, które mogą stanowić dobro konsumpcyjne, przykładowo takich jak 

telefony komórkowe czy tablety. Jeżeli nieuczciwy podmiot spełnia warunki do zastosowania wobec 

niego odwróconego obciążenia, wówczas może nabyć telefony komórkowe bez konieczności 

finansowania kwoty VAT przy nabyciu telefonów, nie musi wykazywać VAT naliczonego w swojej 

deklaracji i ma w związku z tym silny bodziec, żeby sprzedać te telefony w szarej strefie, czyli bez 

rozliczenia VAT należnego. Telefony komórkowe są towarem dość łatwo zbywalnym, zatem nie ma 

problemu dla takiego podmiotu, żeby sprzedać je detalicznie np. za pośrednictwem platform 

internetowych, w szarej strefie, uzyskując dużą przewagę konkurencyjną nad podmiotami, które 

rozliczają VAT od takich dostaw. Z uwagi na specyfikę prowadzonej w ten sposób sprzedaży 

(platformy internetowe) czy też sprzedaż bezpośrednią nie jest znana dokładna skala opisanych 

powyżej nadużyć, jednakże występowanie opisanej powyżej praktyki jest bardzo częste. 

Wprowadzenie proponowanego rozwiązania, czyli mechanizmu podzielonej płatności, wyeliminuje 

wyżej opisane przypadki. 

 

Skutki dla JST wynikają z wprowadzenia zwolnienia z opłaty skarbowej w wysokości 30 zł wniosków 

składanych przez podatników o wyrażenie zgody na przekazanie środków zgromadzonych na 

rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika (czynność wynikająca z art. 108b ust. 1 ustawy 

o podatku od towarów i usług) i zostały wyliczone na podstawie liczby wniosków złożonych w okresie 

lipiec – grudzień 2018 r. Zgodnie z danymi MF w ww. okresie złożono 4956 wniosków, co oznacza 

szacowaną kwotę wpływu z tytułu opłaty skarbowej do budżetu samorządów w wysokości 

148.680,00 zł. 

 

Nie jest możliwe natomiast oszacowanie skutków wynikających z przewidywanego zwrotu kosztów 

obsługi rachunku rozliczeniowego oraz powiązanego z nim rachunku VAT dla podmiotów 

zagranicznych, które będą obowiązane posiadać rachunek rozliczeniowy w polskim banku. Trudno 

określić bowiem koszty prowadzenia rachunku, gdyż wysokość opłat w zależności od rodzaju konta 

jak i banku prowadzącego jest różna. Ponadto trudno oszacować liczbę płatności dokonywanych przez 

te podmioty w systemie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Łącznie (0–

10) 

 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa 
- 20,4 -88,1 -93,9 -102,8 -110,5 -116,6 -120,1 -123,6 -127,0 -130,6 -134,1 -1167,7 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

- 24,7 -106,6 -113,6 -124,4 -133,8 -141,1 -145,4 -149,6 -153,8 -158,1 -162,3 -1413,3 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 
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W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Wprowadzenie rozwiązań mających na celu systemowe uszczelnienie podatku VAT, a tym samym 

ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT przyczyni się do poprawy warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej przez uczciwych podatników. Działania te pozwolą na 

ograniczenie działań podatników zaangażowanych w nieuczciwą działalność, co przyczyni się do 

ograniczenia nieuczciwej konkurencji.  

 

Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności w formie obowiązkowej we wskazanych branżach 

może wiązać się ze skokowym obniżeniem płynności u wybranych podatników. Podatnicy objęci 

regulacją dotychczas wystawiali bowiem faktury „w ujęciu netto” (dotyczy podatników objętych 

reżimem reverse chargé). Wskutek wprowadzenia regulacji kwota do zapłaty zostanie natomiast 

powiększona o wartość podatku VAT (23%), implikując u nabywców wskazanych dóbr i usług 

konieczność zapewnienia wyższych środków finansowych na obsługę płatności. Kosztem dla 

podatników będzie koszt kredytu zaciąganego na pokrycie oszacowanego ubytku płynności lub utrata 

korzyści związanych z zarządzaniem dostępnymi środkami. W obliczeniach wykorzystano średnie 

oprocentowanie nowych umów kredytowych w zł (bez umów renegocjowanych) publikowane przez 

NBP. Koszty w ujęciu nominalnym będą ewoluowały w kolejnych latach, co wynika m.in. ze wzrostu 

PKB oraz oczekiwań dotyczących kształtowania się stóp procentowych w kolejnych latach. Tym 

samym wyliczenia dla kolejnych lat zostały skorygowane o oczekiwany wzrost PKB Polski. 

Zastosowano również oczekiwania rynkowe dotyczące kształtowania się stóp procentowych w 

kolejnych latach (wykorzystano stopy procentowe implikowane z bieżącej wyceny instrumentów 

pochodnych IRS). 

W obliczeniach powyższych wykorzystano średnią miesięczną kwotę transakcji sprzedaży przez 

podmioty działające w sektorach, które mają zostać objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej 

płatności, obliczoną w oparciu o dane zagregowane pochodzące z sumarycznego formularza 

statystycznego VAT ze wszystkich urzędów skarbowych. 

Wyszczególnienia udziału kosztów, które będą dotyczyły dużych przedsiębiorstw (zatrudniających 

250 i więcej), dokonano w oparciu o przybliżony udział tych podmiotów w obrotach sektora 

przedsiębiorstw niefinansowych ogółem w 2017 r. (najnowsze dostępne dane). 
 

Ponadto wprowadzenie niniejszej regulacji może oznaczać konieczność poniesienia kosztów 

związanych z dostosowaniem informatycznych systemów księgowych czy też poniesienia 

zwiększonych nakładów na bieżącą obsługę księgowości. Jednorazowe koszty dostosowania 

systemów informatycznych wystąpią w firmach, które korzystają ze zautomatyzowanych przelewów 

i zautomatyzowanego systemu wystawiania faktur, a które nie dokonały jeszcze takich modyfikacji w 

związku z wejściem od 1 lipca 2018 r. dobrowolnego regulowania należności w systemie MPP. 

Systemy księgowe w tych firmach będą wymagały aktualizacji umożliwiającej korzystanie z 

formularzy przelewów wykonujących płatność w sposób podzielony oraz specjalnego oznaczania 

wystawianych faktur. Konieczność regularnego zwiększenia nakładów będzie wynikała m.in. z 

potrzeby monitorowania wpływów na własne konto VAT oraz z dokonywania ewentualnych korekt 

przy błędnie przeprowadzonych transakcjach. Mając na uwadze różnorodność wykorzystywanych 

przez przedsiębiorców systemów księgowych trudno jednak oszacować wysokość opisanych wyżej 

kosztów. Natomiast samo dokonywanie płatności w sposób podzielony nie będzie źródłem 

dodatkowych kosztów – zapłata będzie dokonywana z wykorzystaniem funkcjonującego już 

komunikatu przelewu, a opłata za ten komunikat nie powinna być większa niż za standardowy 

przelew.  

 

Przedmiotowy projekt nie wywołuje wpływu na osoby starsze i niepełnosprawne.  
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8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

☐ nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza 

bezwzględnie wymaganymi przez UE 

(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

☐ tak 

☒ nie 

☐ nie dotyczy 

☒ zmniejszenie liczby dokumentów  

☒ zmniejszenie liczby procedur 

☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

☐ zwiększenie liczby dokumentów 

☐ zwiększenie liczby procedur 

☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji.  
☒ tak 

☐ nie 

☐ nie dotyczy 

 

Komentarz: Zniesienie obowiązku składania przez podatników zbiorczych informacji o dokonanych dostawach oraz 

świadczonych usługach, czyli tzw. informacji podsumowujących, w obrocie krajowym spowoduje zmniejszenie liczby 

składanych dokumentów.  

U podatników, którzy do tej pory nie regulowali swoich zobowiązań w mechanizmie podzielonej płatności, może wystąpić 

potrzeba dostosowania systemów księgowych oraz ewentualne zwiększenie nakładów na bieżąca obsługę księgową, która 

będzie wynikała m.in. z potrzeby monitorowania wpływów na rachunku VAT. Samo dokonywanie płatności w 

mechanizmie podzielonej płatności nie będzie źródłem dodatkowych obciążeń – zapłata będzie dokonywana z 

wykorzystaniem specjalnego formularza udostępnionego przez bank, tzw. komunikatu przelewu, który już funkcjonuje w 

związku z dobrowolnym systemem podzielonej płatności.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Charakter proponowanych zmian nie powinien wpływać na zmianę układu funkcjonowania rynku pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

☐ środowisko naturalne 

☐ sytuacja i rozwój regionalny 

☐ inne: … 

☐ demografia 

☐ mienie państwowe 

☐ informatyzacja 

☐ zdrowie 

Omówienie wpływu Charakter proponowanych zmian nie będzie miał wpływu na pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących podatku 

dochodowego, których wejście w życie zaplanowano na dzień 1 stycznia 2020 r.  

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektu będzie dotyczyła funkcjonowania w praktyce wprowadzonych rozwiązań prawnych. 

Przeprowadzona ocena funkcjonowania tego rozwiązania będzie uwzględniała obowiązek wynikający z otrzymanej zgody 

na wprowadzenie tego szczególnego środka, czyli przedstawienia sprawozdania na temat wpływu na poziom oszustw 

związanych z VAT i na podatników, między innymi w odniesieniu do zwrotów VAT, obciążeń administracyjnych i 

kosztów ponoszonych przez podatników, po 18 miesiącach od wejścia w życie derogacji.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak 
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RAPORT Z KONSULTACJI 

 

projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie UA45) 

 
1. Omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych (tabela zawiera uwagi zgłoszone do dnia 10 czerwca 2019 r. – termin zgłaszania 

uwag minął 6 czerwca 2019 r.) 

l.p. Przepis 

Podmiot 

zgłaszający 

uwagi 

Treść uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi/uzasadnienie 

1.  Art. 1 pkt 4 

projektu  

(art. 99 ust. 

3a pkt 2, 

ust. 3b, ust. 

3c, ust. 9 

ustawy o 

VAT) 

Izba 

Gospodarcza 

Sprzedawców 

Polskiego 

Węgla 

Zniesienie możliwości składania deklaracji kwartalnych przez podmioty zajmujące 

się obrotem węglem kamiennym 

Przedstawiony Projekt zakłada, że podmioty dokonujące dostawy towarów (lub 

świadczące usługi) wymienionych w załączniku nr 15 nie będą mogli korzystać z 

uproszczenia przewidzianego w art. 99 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, 

polegającego na możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT – w przypadku 

gdy łączna wartość tych czynności w którymkolwiek miesiącu przekroczyła 50 000 

złotych netto. 

Jak wskazano powyżej, istotną grupą wśród dostawców węgla oraz innych paliw 

stałych są małe, rodzinne firmy, które dysponują bardzo ograniczonym zapleczem 

personalnym i technicznym. W związku z tym z perspektywy członków Izby 

możliwość składania kwartalnych deklaracji, stanowi istotne usprawnienie 

procesów, pozwalające na ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw.  

Tym samym przewidziane w Projekcie usunięcie możliwości korzystania ze 

wspomnianego uproszczenia będzie stanowiło znaczne obciążenie dla 

zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców – w wielu przypadkach konieczne będzie 

bowiem zwiększenie zaplecza personalnego po stronie tych podmiotów oraz 

poniesienie dodatkowych kosztów zewnętrznej obsługi finansowo-księgowej. W już 

obecnie trudnej sytuacji ekonomicznej wspomnianych przedsiębiorców, takie 

dodatkowe obciążenie może skutkować po ich stronie koniecznością rozważenia 

zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej, w którą niejednokrotnie są 

zaangażowane całe rodziny.  

Podkreślenia wymaga również fakt, iż przewidziany w Projekcie limit  sprzedaży, 

który w żadnym miesiącu (w danym kwartale oraz w poprzedzających 4 kwartałach) 

nie może przekroczyć kwoty 50 000 złotych netto, w żadnym stopniu nie 

uwzględnia specyfiki obrotu paliwami stałymi. Należy bowiem zauważyć, że w 

przypadku branży węglowej obserwuje się bardzo duże sezonowe wahania 

sprzedaży – w okresie wzmożonego zapotrzebowania na paliwa stałe obrót 

poszczególnych przedsiębiorstw niejednokrotnie jest kilkanaście razy wyższy niż w 

miesiącach, gdy zapotrzebowanie to jest ograniczone. Tym samym wprowadzenie 

rozwiązania przewidzianego w Projekcie będzie skutkowało obowiązkiem 

składania miesięcznych deklaracji VAT przez przedsiębiorców, którzy 

dokonują dostaw paliw stałych w bardzo niewielkich ilościach – a u których do 

Uwaga nieuwzględniona – resort nie podziela 
przedstawionych obaw; należy zauważyć, że deklaracje dla 
podatku VAT składane są wyłącznie elektronicznie, co 
znacząco przyspiesza proces ich sporządzania i składania do 
urzędu skarbowego. 
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przekroczenia tego limitu dochodzi tylko raz lub dwa razy do roku, w okresie 

wzmożonego zapotrzebowania na surowce energetyczne. 

Pozbawienie sprzedawców węgla oraz innych paliw stałych możliwości składania 

kwartalnych deklaracji VAT, abstrahując od wspomnianych powyżej trudności dla 

branży węglowej, wydaje się być rozwiązaniem nietrafionym również z uwagi 

na jego bardzo ograniczony wpływ na uszczelnienie systemu podatkowego.   W 

świetle powyższego Izba wnosi o zachowanie możliwości składania kwartalnych 

deklaracji VAT przez małych podatników zajmujących się obrotem węglem 

kamiennym oraz innymi paliwami stałymi.  
 

2.  Art. 1 pkt 7 

lit.a) 

projektu  

(art. 105a 

ust. 1 

ustawy o 

VAT) 

Polski 

Związek 

Pracodawców 

Budownictwa  

Projekt zakłada, że solidarna odpowiedzialność nabywcy będzie miała zastosowanie 

w przypadku, gdy wartość netto nabytych w danym miesiącu od jednego podmiotu 

towarów wymienionych w załączniku nr 15 przekroczy kwotę 12 000 zł.  

Oznacza to zdecydowane zwiększenie zakresu solidarnej odpowiedzialności 

nabywcy. Zmniejsza się bowiem kwota transakcji, która skutkować będzie 

zastosowaniem solidarnej odpowiedzialności (obecnie limit ten wynosi 50 000 zł), a 

jednocześnie zostaje rozszerzony katalog towarów, których nabycie będzie wiązać 

się z pociągnięciem do odpowiedzialności nabywcy (w ujęciu ilościowym: obecnie 

są to 24 pozycje załącznika nr 13, po zmianie 65 pozycji załącznika nr 15). 

Proponujemy, aby solidarna odpowiedzialność nabywcy dotyczyła transakcji, 

których wartość przekracza: 

 50 000 zł lub przynajmniej  

 15 000 zł. Podwyższenie limitu wartości dokonywanych transakcji do kwoty 

15 000 zł nie powinno mieć istotnego znaczenia z perspektywy 

wprowadzanych regulacji. Jednocześnie będzie ułatwieniem dla podatników, 

ponieważ wyeliminuje konieczność monitorowania dodatkowych limitów 

przeprowadzanych transakcji – na taką wartość wskazuje również art. 19 pkt 2 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 

1629, 1633 i 2212; dalej jako Prawo przedsiębiorców). 
 

Uwaga nieuwzględniona – w wyniku przeprowadzonych 
konsultacji odstąpiono w ogóle od określania dolnego limitu, 
od którego ma być stosowana odpowiedzialność solidarna. 
Zatem po zmianie odpowiedzialność ta będzie stosowana od 
tzw. złotówki, nie będzie zatem problemu z określaniem 
kwoty. 
 

Konfederacja 

Lewiatan 

Projekt zakłada wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności 

dla transakcji pomiędzy podatnikami o wartości przekraczającej 15 000 zł, 

przedmiotem których są towary i/ lub usługi z Wykazu stanowiącego załącznik nr 

15 do ustawy. Natomiast w art. 1 pkt 7) lit. a) tiret drugie Projektu proponuje się 

wprowadzenie dodatkowego progu wartościowego (tj. 12 000 zł) względem 

towarów i/ lub usług z ww. Wykazu. Jak rozumiemy, celem przepisu jest 

zapobieżenie sztucznemu dzieleniu transakcji celem uniknięcia obowiązkowego 

mechanizmu podzielonej płatności. 

W naszej opinii istnienie dwóch (względnie niskich) progów wywoła niepotrzebne 

skomplikowanie przepisów podatkowych i nie wyeliminuje ryzyka sztucznego 

dzielenia transakcji. 

Zaproponowana wysokość i charakter progu (12 000 zł wartości towarów 

nabywanych od jednego dostawcy w danym miesiącu) spowoduje znaczne 

obciążenia administracyjne dla kupującego - mianowicie, kupujący będzie 

zobowiązany do bieżącego monitorowania poziomu zakupów dokonywanych od 

danego sprzedawcy w trakcie miesiąca w celu zwolnienia się z odpowiedzialności 

solidarnej. O ile bowiem określenie wartości pojedynczej transakcji w momencie 

Uwaga nieuwzględniona –  
w wyniku przeprowadzonych konsultacji odstąpiono w ogóle 
od określania dolnego limitu, od którego ma być stosowana 
odpowiedzialność solidarna. Zatem po zmianie 
odpowiedzialność ta będzie stosowana od tzw. złotówki, nie 
będzie zatem problemu z określaniem kwoty. 
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dokonywania płatności zasadniczo nie powinno przysporzyć większych 

problemów, o tyle kumulatywne, narastające mierzenie wartości transakcji w 

danym miesiącu będzie wymagało zaangażowania dodatkowych zasobów 

przedsiębiorcy, co oznacza ponoszenie przez niego dodatkowych kosztów 

prowadzonej działalności i może paraliżować proces zakupowy. 

Pragniemy również zauważyć, że zaproponowany próg 12 000 zł w skali miesiąca 

jest relatywnie niski i może dotknąć szeroką część rynku, w tym dużą część MŚP 

(wątpliwości budzi także czy wskazany limit dotyczy kwoty netto czy brutto). 

W związku z powyższym nie ma podstaw do zmiany (obniżenia) obecnego limitu, 

którego przekroczenie nakłada na kupującego odpowiedzialność solidarną - tj. 50 

000 zł. 

MDDP 

Michalik 

Dłuska 

Dziedzic i 

Partnerzy 

spółka 

doradztwa 

podatkowego 

spółka 

akcyjna 

 

Uważamy, że zmiana art. 105a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (art. 1 pkt 7 lit. a. tiret 

drugie Projektu) polegająca na obniżeniu dolnej granicy dostaw towarów 

„wrażliwych”, po przekroczeniu której może powstać odpowiedzialność solidarna 

nabywcy i dostawcy, z 50.000 zł w danym miesiącu do 12.000 zł należy uznać za 

nieuzasadnioną.  

Tworzy to bowiem sytuację w której dostawy o wartości sięgającej  15.000 PLN 

brutto  podlegają MPP a przez to wyłączona jest odpowiedzialność solidarna (art. 

105a ust. 3 pkt 2), dostawy o wartości 14.760 PLN brutto (czyli 12.000 PLN netto, 

przy zastosowaniu stawki 23%) podlegają odpowiedzialności solidarnej - zaś 

dostawy o wartości poniżej 14.760 PLN brutto są z odpowiedzialności tej 

wyłączone.  Taki podział wydaje się pozbawiony szczególnego sensu gdyż 

przedział, którego dotyczy odpowiedzialność solidarna jest zbyt mały.   

Proponujemy rozważenie zmiany konstrukcji tego przepisu tak aby przyjąć, że 

odpowiedzialność solidarna dotyczy, co do zasady, przypadków, gdy podatnik który 

był zobowiązany do zapłaty z zastosowaniem MPP dokonał płatności nie stosując 

tego mechanizmu.   

Gdyby jednak pozostawić proponowany kształt art. 105a ust. 1 pkt 1 to uważamy, że 

zmianie podlegać powinny proponowane przepisy art. 105a ust. pkt 1 i 2, które 

odnoszą się do transakcji - tymczasem zważywszy na konstrukcję językową 

stosowaną w ustawie powinny odnosić się do dostaw towarów lub świadczenia 

usług. 

 

Uwaga częściowo uwzględniona –  
w wyniku przeprowadzonych konsultacji odstąpiono w ogóle 
od określania dolnego limitu, od którego ma być stosowana 
odpowiedzialność solidarna. Zatem po zmianie 
odpowiedzialność ta będzie stosowana od tzw. złotówki, nie 
będzie zatem problemu z określaniem kwoty. 
 
Ponadto zmodyfikowano przepisy regulujące kwestię 
obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, tj.  
zrezygnowano z odniesienia się do pojęcia transakcji na rzecz 
wartości brutto faktury. Taka zmiana powinna wyeliminować 
zgłaszane wątpliwości.  

3.  Art. 1 pkt 9 

lit. a) i b) 

projektu  

(art. 106e 

ust. 1 pkt 

18, ust. 4 

pkt 1 

ustawy o 

VAT) 

Krajowa Izba 

Gospodarcza 

Projektodawca posługuje się pojęciem transakcji, których jednorazowa wartość, bez 

względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł i dotyczy 

towarów/usług z załącznika nr 15. W związku z taką operacją gospodarczą nakłada 

obowiązek oznaczenia faktury adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”. 

Równocześnie brak takiej adnotacji będzie skutkował sankcją finansową po stronie 

wystawcy dokumentu, w wysokości kwoty podatku wykazanego na fakturze. 

Jest to kontrowersyjne rozwiązanie, choć nie ze względu na samą sankcję finansową 

nakładaną na wystawcę nieprawidłowego dokumentu. 

KIG podziela stanowisko Projektodawcy, że oznaczenie faktury ma fundamentalne 

znaczenie dla szczelności systemu poboru podatku w mechanizmie podzielonej 

płatności. To na sprzedającym powinna ciążyć odpowiedzialność zweryfikowania, 

czy sprzedawany towar/usługa jest obligatoryjnie objęty wprowadzanym 

mechanizmem. 

Problematyczne jest jednak określenie, kiedy ten mechanizm jest obligatoryjny. O 

Uwaga uwzględniona – doprecyzowano przepis, że obowiązek 
zamieszczania informacji „mechanizm podzielonej płatności” 
dotyczy faktur o wartości brutto 15 tys. lub więcej. Pozwoli to 
na wyeliminowanie sygnalizowanych przez Izbę problemów i 
wątpliwości.  
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tym, jak duże problemy praktyczne powstają przy określaniu, czy szereg zdarzeń 

gospodarczych jest jedną transakcją oraz jak kwalifikować „liczbę wynikających z 

transakcji płatności” może świadczyć niezwykle kazuistyczne stanowisko MR i 

MPiT w tej sprawie zamieszczone w portalu biznes.gov.pl Kiedy mogę dokonywać 

transakcji bez korzystania z rachunku bankowego (limit płatności gotówkowych)?, 

czy odpowiedź na interpelację poselską nr 9279 z 8 lutego 2017 r., 

nr DD6.054.5.2017. 

Zatem należałoby opracować inny mechanizm (inny miernik), który będzie 

powodował powstanie obowiązku stosowania mechanizmu płatności podzielonej (i 

odpowiedniego oznaczania faktury) po stronie sprzedawcy/usługodawcy. 

 
 

Polska 

Organizacja 

Przemysłu i 

Handlu 

Naftowego 

W art. 1 pkt 9 lit. a Projektu zaproponowano zmianę w art. 106e ust. 1 pkt 18 

polegającą na dodaniu do katalogu informacji, jakie powinna zawierać faktura, 

specjalnego oznaczenia w postaci zapisu „mechanizm podzielonej płatności” 

zgodnie z art. 1 Decyzji Wykonawczej Rady (UE) 2019/210 z 18 lutego 2019 r. 

(Dz.U. UE L51/19). W art. 1 pkt 9 lit. c Projektu zaproponowano dodanie do art. 

106e ust. 12 nakładającego na wystawcę faktury sankcję w wysokości 100% kwoty 

podatku wykazanego na fakturze za nieumieszczenie na wystawianej fakturze 

specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, będącego informacją, 

że przedmiotowa faktura z uwagi na przedmiot transakcji oraz kwotę powinna 

zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Brak 

stosownego oznaczenia nie zwalnia z obowiązku zastosowania przez nabywcę 

metody podzielonej płatności przy zapłacie za towary/usługi wykazane w załączniku 

nr 15 do ustawy VAT. W tym przypadku wysokość sankcji jest zdecydowanie 

niewspółmierna do skali przewinienia. Uchybienie formalne nie powinno być 

sankcjonowane tak wysokimi karami. Jednocześnie Projekt nie precyzuje, czy w 

przypadku wystawienia faktury korygującej, w której uzupełniono brakujący 

element faktury uchroni to wystawcę faktury od konieczności zapłaty ww. sankcji. 

Postulujemy wyeliminowanie przedmiotowej sankcji. Ewentualnie powinna być ona 

stosowana w przypadku, gdy wystawca faktury nie rozliczył się z kwoty podatku 

wykazanego na fakturze.  

Dodatkowo należy wskazać, że przepisy Projektu ustawy nie odnoszą się także do 

możliwości wystawienia faktury korygującej/lub noty korygującej z adnotacją 

„mechanizm podzielonej płatności”, która poprawiłaby fakturę wystawioną bez 

takiej adnotacji. POPiHN postuluje uregulowanie takich sytuacji, 

gdyż konsekwencje pominięcia adnotacji ,,MPP” są bardzo poważne na poziomie 

działalności operacyjnej podatników, przy czym mogą wynikać z pomyłki lub 

niedopatrzenia. Zapewnienie możliwości skorygowania faktury, np. w terminie do 

upływu terminu płatności uchroni podatnika przed konsekwencjami 

niezamierzonego błędu. Dlatego też zasadne jest uregulowanie zasad korygowania 

takich faktur, tak aby sankcja nie znalazła zastosowania. W związku z tym POPiHN 

proponuje – analogicznie jak w art. 112b ust. 1 ustawy o VAT – nie stosować 

sankcji, gdy podatnik dokona korekty faktury niezawierającej adnotacji „mechanizm 

podzielonej płatności” w terminie do rozpoczęcia kontroli podatkowej lub kontroli 

celno-skarbowej. 
 

Uwaga częściowo uwzględniona - zmieniono projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane.  
Ponadto znacznie obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 
100% do 30%. 
Nie jest natomiast możliwe uwzględnienie postulatu 
Organizacji dotyczącego niestosowania sankcji, jeżeli 
wystawca skoryguje fakturę (uzupełni brakująca informację 
„mechanizm podzielonej płatności”) przed rozpoczęciem 
kontroli podatkowej lub celno-podatkowej, ponieważ korekta 
po takim czasie nie wywarłaby już oczekiwanego skutku, 
zazwyczaj dokonywana byłaby bowiem już po tym jak 
nabywca uregulował należność z niej wynikającą. W ocenie 
resortu lepszym rozwiązaniem jest odejście od stosowania 
sankcji, jeżeli mimo uchybienia w oznaczeniu faktury nabywca 
dokona zapłaty za taką fakturę w podzielonej płatności.  
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Polska 

Organizacja 

Przemysłu i 

Handlu 

Naftowego 

Projekt proponuje odpowiednią modyfikację art. 106 e ust. 18 ustawy o VAT, tj. 

wymóg umieszczenia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności”. 

Zmiana ta wymaga odpowiedniej zmiany systemowej, a przy skali działalności 

podmiotów zrzeszonych w ramach POPiHN i różnorodności transakcji 

dostosowanie się do tego wymogu będzie procesem niezwykle skomplikowanym. 

Podmioty zrzeszone w ramach POPiHN dokonują zarówno sprzedaży towarów, 

które będą objęte obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności, ale również 

innych towarów, nie podlegających temu obowiązkowi. W praktyce może zdarzyć 

się przypadek, że na jednej fakturze wystawionej przez podatnika będzie 

udokumentowana sprzedaż towarów objętych obowiązkowym mechanizmem 

podzielonej płatności, jak również nieobjętych tym mechanizmem. W związku z 

tym, iż przewidziana jest surowa sankcja za brak umieszczenia wskazanego 

oznaczenia na fakturze, zasadne wydaje się zaadresowanie do Projektodawcy 

następującego pytania. W przypadku, gdy podatnik umieszczał będzie na fakturze 

sprzedażowej opis: „w przypadku towarów wymienionych w załączniku 15 do 

ustawy o VAT, gdy wartość transakcji przekracza 15 tysięcy złotych zastosowanie 

znajduje mechanizm podzielonej płatności” – czy będzie to spełniało warunek 

proponowany w art. 106 ust. 18 ustawy o VAT? 

Generalnie jednak wymóg umieszczania dodatkowej informacji na fakturach 

„metoda podzielonej płatności” wydaje się zbędnym wymogiem. Biorąc pod uwagę, 

że przesłanki do zastosowania mechanizmu podzielonej płatności są uregulowane w 

przepisach i na nabywcy ciąży obowiązek dokonania płatności w odpowiedniej 

formie, nabywca sam może zdecydować czy dokonać płatności przy użyciu tej 

metody czy nie. Jeżeli natomiast wymóg pozostanie, to czy zostanie on spełniony w 

przypadku kiedy taki zapis znajdzie się na wszystkich fakturach bez względu na to 

czy obowiązkowy split payment ma zastosowanie czy nie.  

 

Uwaga nieuwzględniona – nie można zgodzić się ze 
stanowiskiem, że zamieszczanie na fakturze informacji 
wskazującej, że dana transakcja podlega rozliczeniu przy 
zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności stanowi 
„zbędny wymóg”. Oznaczenie to pełni funkcję kontrolną. 
Ponadto jeżeli sprzedawca wywiąże się z obowiązku taka 
faktura jest pomocna dla nabywcy, który otrzyma sygnał 
również od sprzedawcy o konieczności rozliczenia w 
podzielonej płatności.  
 
Zaproponowane rozwiązanie zamieszczania na każdej fakturze 
informacji w brzmieniu „w przypadku towarów wymienionych 
w załączniku 15 do ustawy o VAT, gdy wartość transakcji 
przekracza 15 tysięcy złotych zastosowanie znajduje 
mechanizm podzielonej płatności” nie będzie traktowane jako 
spełnienie ustawowo nałożonego obowiązku zamieszczenia na 
fakturze informacji „mechanizm podzielonej płatności”.  

Górnicza Izba 

Przemysłowo-

Handlowa 

Proponuje się, aby faktura dotycząca sprzedaży towarów i usług z załącznika nr 15 

do ustawy o VAT zawierała nr PKWiU, co w znacznym stopniu ułatwiłoby 

prawidłowe określenie przedmiotu sprzedaży 

Uwaga nieuwzględniona – wprowadzenie postulowanego 
obowiązku wymagałoby uzyskania derogacji.  

Krajowa 

Spółdzielcza 

Kasa 

Oszczędności

owo-

Kredytowa 

Skutkiem zmiany treści art. 106e ust. 1 pkt 18 Ustawy VAT, będzie całkowite 

wyeliminowanie z treści faktury zwrotu „odwrotne obciążenie", używanego poza 

przypadkami sprzedaży towarów i usług określonych w usuwanych przepisach art. 

17 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy VAT, także w wielu innych przypadkach sprzedaży 

towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca, np. usługi świadczone 

przez krajowych podatników, dla których miejscem świadczenia jest stosownie do 

art. 28b Ustawy VAT miejsce siedziby zagranicznego nabywcy. W ocenie Kasy 

Krajowej powstaje wątpliwość, czy istotnie z Ustawy VAT powinna zostać 

usunięta treść obecnego art. 106e ust. 1 pkt 18, czy tez powinien on pozostać w 

ustawie, a proponowana treść pkt 18, dotycząca faktur z dopiskiem „mechanizm 

podzielonej płatności" (MPP) powinna zostać dodana jako dodatkowy punkt w ust. 

1. Kasa Krajowa wskazuje, że zmiana taka pociągać będzie za sobą konieczność 

modyfikacji licznych pozostałych przepisów projektu, w których pojawia się 

odesłanie do znowelizowanego art. 106e ust. 1 pkt 18 Ustawy VAT 

 

Uwaga uwzględniona – przepisy w tym zakresie zostały 
zmodyfikowane. 

Konfederacja 

Lewiatan 

Proponowany przepis de facto oznacza usunięcie z ustawy o VAT przepisu 

nakładającego na wystawcę faktury obowiązek zamieszczania na fakturze 
Uwaga uwzględniona – przepisy w tym zakresie zostały 
zmodyfikowane. 
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informacji o odwrotnym obciążeniu w przypadkach innych niż krajowe transakcje, 

dla których podatnikiem jest nabywca. Przykładem takich czynności są usługi, 

świadczone przez polskich podatników VAT, dla których miejsce świadczenia jest 

określane zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o VAT (tj. w miejscu siedziby 

działalności gospodarczej usługobiorcy); w takim przypadku podatek z tytułu 

usługi jest obowiązany rozliczyć nabywca, będący podatnikiem podatku od 

wartości dodanej. 

Należy doprecyzować, czy intencją Projektu - wbrew Dyrektywie VAT - jest 

zniesienie obowiązku umieszczania zapisu „odwrotne obciążenie" na fakturach 

dokumentujących transakcje transgraniczne, dla których podmiotem 

zobowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej jest nabywca. 

Jeżeli intencja tego przepisu była inna należy zastąpić dotychczasowy art. 106e ust. 

1 pkt 18 nową treścią, lecz wprowadzenie treści zawartej w art. 1 pkt 9) lit. a) 

Projektu umieścić w odrębnej jednostce redakcyjnej ustawy zmienianej (np. art. 

106e ust. 1 pkt 18a). 

 

Crido Projekt przewiduje objęcie MPP płatności dotyczących faktur dokumentujących 

transakcje dokonane pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez 

względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 PLN bądź 

stanowi jej równowartość.  

Zaproponowana wartość 15 000 PLN stanowi odzwierciedlenie limitu transakcji, 

jaki ustawodawca wprowadził w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646 z późn. zm.), po przekroczeniu którego 

przedsiębiorcy są obowiązani do dokonania płatności za daną transakcję za 

pośrednictwem rachunku bankowego.  

Wątpliwości podatników może budzić kwestia określenia, czy kwota wskazana w 

Projekcie powinna być rozumiana jako kwota netto czy brutto. Wobec tego, celem 

ich wyeliminowania, proponujemy doprecyzowanie wskazanego zagadnienia. 

Wydaje się, że odpowiednią wartością, odpowiadającą regulacjom Prawa 

przedsiębiorców i celom projektodawcy, jest wartość brutto. 

W przedmiotowym zakresie istotne wydaje się  także wyjaśnienie, czy kwota 15 000 

PLN ma zastosowanie do wartości wskazanej na fakturze (bez rozróżnienia na 

usługi/towary objęte proponowaną regulacją), czy może obowiązek zastopowania 

MPP powstanie, gdy suma poszczególnych pozycji odnoszących się do towarów z 

załącznika nr 15 przekroczy ten limit. Należy zauważyć, że możliwa jest sytuacja, w 

której dana faktura o łącznej wartości przekraczającej 15 000 PLN, dokumentować 

będzie wyłącznie jeden towar wymieniony w ww. załączniku, którego wartość 

będzie stosunkowo niewielka. Objęcie jej obowiązkowym MPP w takim przypadku 

wydaje się wątpliwe z perspektywy celów ustawodawcy. Z drugiej jednak strony, 

śledzenie takich transakcji byłoby mocno utrudnione. Znacznie prostszym 

operacyjnie wyjściem byłoby przyjęcie automatyzmu, na podstawie którego jeśli 

wartość faktury przekracza 15 000 PLN, a jednocześnie faktura zawiera towary / 

usługi potencjalnie objęte split payment, to każdorazowo powinna być uregulowana 

w tym trybie. Tym samym, proponujemy  odpowiednie doprecyzowanie tej kwestii.  

Kłopotliwe może okazać się również określenie czy obowiązkowy MPP znajdzie 

zastosowanie w przypadku umów, dla których strony przewidziały rozliczenie 

w ramach poszczególnych etapów. Może się bowiem zdarzyć, że całkowita wartość 

Uwaga uwzględniona – przepisy w postulowany zakresie 
zostały zmodyfikowane, tj. wskazano, że obowiązek 
stosowania podzielonej płatności będzie miał zastosowanie do 
faktur o wartości brutto powyżej 15 000 zł i faktura taka 
będzie zawierała pozycje dokumentujące nabycie towarów czy 
usług wymienionych w załączniku nr 15. 
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umowy przekracza dany limit, natomiast cząstkowe dostawy, dla których 

wystawiane są faktury VAT, nie przekraczają tej wartości. Jak zaznaczyliśmy 

wcześniej, w takim przypadku zasadne wydaje się zastosowanie MPP również dla 

faktur VAT dokumentujących poszczególne etapy transakcji, których kwota nie 

spełnia danego limitu z uwagi na odniesienie do ogólnej wartości umowy. 

 

MDDP 

Michalik 

Dłuska 

Dziedzic i 

Partnerzy 

spółka 

doradztwa 

podatkowego 

spółka 

akcyjna 

 

Naszym zdaniem, niezasadne jest dokonywanie zmiany zaproponowanej w art. 1 pkt 

9 lit a. Projektu, polegającej na nadaniu nowej treści art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o 

VAT. Obecne brzmienie art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT wskazuje, że faktura 

powinna m. in. zawierać: „w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla 

których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub 

podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi - wyrazy 

„odwrotne obciążenie". Przepis ten przewiduje więc adnotację, która ma być 

umieszczana na fakturach w różnych sytuacjach, kiedy transakcja jest rozliczania na 

zasadzie odwrotnego obciążenia. Należy jednak zauważyć, że w razie wejścia w 

życie Projektu nie nastąpi wyeliminowanie z przepisów ustawy o VAT wszystkich 

przypadków stosowania odwrotnego obciążenia. Natomiast zachowanie 

proponowanego brzmienia art. 1 pkt 9 lit a. Projektu prowadziłoby do konieczności 

wprowadzenia dwóch zmian w systemach fakturowania używanych przez 

podatników – wyeliminowania adnotacji „odwrotne obciążenie" oraz wprowadzenia 

adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Może to znacząco zwiększyć koszty 

wprowadzenia tych zmian i aktualizacji systemów. 

Dlatego też zasadne jest dalsze obowiązywanie art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o 

VAT w brzmieniu dotychczasowym oraz wskazanie, że zmiana wprowadzana przez 

art. 1 ust. 1 pkt 9 Projektu ma polegać na dodaniu art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o 

VAT. 

Ponadto, w celu zapewnienia spójności w art. 1 ust. 1 pkt 9 Projektu (zmieniającym 

przepisy art. 106e ustawy o VAT), w art. 1 ust. 1 pkt 10 Projektu (zmieniającym 

przepisy art. 108a ustawy o VAT) i w art. 1 ust. 1 pkt 13 Projektu (dodającym art. 

108e do ustawy o VAT) należy zmienić odwołanie do art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy 

o VAT na odwołanie do art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT. 

Wreszcie uważamy, że ustawa także w tym punkcie powinna odnosić się nie do 

transakcji ale do dostaw towarów i świadczenia usług. 

 

Uwaga uwzględniona – przepisy w postulowanym zakresie 
zostały zmodyfikowane. 

Polska 

Organizacja 

Handlu i 

Dystrybucji 

Art. 106e: 

a) w ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) w przypadku faktur dokumentujących dokonane pomiędzy podatnikami 

transakcje określone w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), których przedmiotem 

są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy 

„mechanizm podzielonej płatności”, 

 

Pytanie:  

Brak informacji, czy na fakturze kwota z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

– Prawo Przedsiębiorców odnosi się tylko do towarów wymienionych w zał. nr 15, 

czy do sumy towarów będących na fakturze 

 

Uwaga uwzględniona – przepis został zmodyfikowany. 
Powiązano obowiązek stosowania podzielonej płatności do 
faktury o wartości brutto powyżej 15 000 zł, w której 
wskazano dostawę towarów czy usług wymienionych w 
załączniku nr 15. Zatem jeżeli faktura będzie opiewała na 
wartość brutto powyżej 15 000 zł i będzie w niej wykazana 
chociażby jedna pozycja objęta załącznikiem nr 15 to 
powstanie obowiązek zastosowania podzielonej płatności, 
oczywiście w zakresie tej konkretnej pozycji. Nie ma jednak 
przeszkód aby podatnik uregulował w podzielonej płatności 
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całą należność z takiej faktury.  
 Art. 1 pkt 9 

lit. c) 

projektu  

(art. 106e 

ust. 12 

ustawy o 

VAT)  

Krajowa Izba 

Gospodarcza 

Przedsiębiorcy grozi już nie tylko brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów 

uzyskania przychodów (przepisy o limicie płatności gotówkowych), ale również 

sankcja. W tym kontekście należy wskazać, że wprowadzany przepis należy 

traktować jako przepis karny, co oznacza, że powinna być możliwość 

jednoznacznego wskazania stanów, w których podatnik będzie podlegał karze. 

Obecne rozwiązanie tego nie umożliwia i może stanowić potencjalny punkt sporów 

między podatnikami i organami podatkowymi. 

Równolegle do sankcji finansowej z ustawy o VAT podatnik będzie odpowiadał 

karnie z art. 62 § 1 ustawy Kodeks karny skarbowy (wadliwe wystawienie faktury). 

W szczególności budzi zastrzeżenia podleganie karze za brak adnotacji na fakturze z 

tego tytułu (przy braku jednoznacznych norm prawnych definiujących transakcję). 

 
 

Uwaga częściowo uwzględniona – zmieniono projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane. Ponadto znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 
Zmodyfikowano również przepisy w zakresie braku zaliczenia 
wydatku do kosztów uzyskania przychodu – sankcja ta będzie 
stosowana wyłącznie jeżeli faktura posiadała stosowne 
oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności” a mimo to 
podatnik rozliczył ją w inny sposób.  

Polskie 

Towarzystwo 

Gospodarcze 

W art. 1 pkt 9) lit. c) Projektu proponuje się wprowadzenie sankcji dla 

wystawiającego fakturę w wysokości 100% kwoty podatku, wykazanego na fakturze 

za nieumieszczenie na wystawianej fakturze oznaczenia ‘mechanizm podzielonej 

płatności’, w sytuacji, gdy taki obowiązek wystąpi, a dana transakcja będzie objęta 

mechanizmem podzielonej płatności (dalej jako „MPP”). 

Jak wskazuje się w uzasadnieniu do Projektu, wprowadzenie ww. sankcji jest 

związane ze szczególnym znaczeniem, jakie ma odgrywać umieszczenie na fakturze 

informacji o obowiązku zastosowania MPP do danej transakcji i rzekomym wpływie 

braku takiego oznaczenia na prawidłowe rozliczenie danej transakcji. 

Sankcja w takiej samej wysokości ma zostać wprowadzona do art. 108a ustawy o 

VAT, poprzez dodanie ust. 7 (vide art. 1 pkt 10) lit. c) Projektu) - z tytułu 

zaniechania uregulowania kwoty podatku VAT, wykazanej na fakturze, w MPP 

pomimo takiego obowiązku. 

Zdaniem opiniujących, wprowadzenie obecnie do ustawy o VAT ww. sankcji 

narusza (i) zasadę proporcjonalności (a więc jedną z podstawowych zasad prawa 

Unii Europejskiej oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji  oraz (ii) zasadę demokratycznego 

państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). 

Zasada proporcjonalności jest to zasada obowiązująca w prawie Unii Europejskiej, 

zgodnie z którą: 

1) instytucje unijne mogą podejmować tylko takie działania, które są 

konieczne (niezbędne) do osiągnięcia celów zawartych w Traktacie, 

2) środki zastosowane do realizacji danego celu muszą być proporcjonalne 

do istoty tego celu, 

3) środki te muszą być: 

a) odpowiednie, a więc takie, przy pomocy których ten cel da się 

osiągnąć i właściwe dla danego celu, 

b) niezbędne, a więc takie, których nie sposób osiągnąć za pomocą 

innego środka, najwłaściwsze do osiągnięcia zamierzonego celu oraz 

c) proporcjonalne sensu stricto, a więc takie które w najmniejszym 

stopniu ograniczają realizacje innych interesów podmiotów i ich 

prawa, należy zważyć i zbilansować ostateczne "zyski" i "straty". 

Zasada ta powinna mieć odpowiednie zastosowanie na gruncie polskich przepisów 

prawa. Dlatego też warto wskazać na - wyrażoną wprost w art. 67 Prawa 

Uwaga uwzględniona – zmieniono projektowane regulacje 
poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w których 
sankcje nie będą stosowane jak również znacznie obniżono 
wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 
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Przedsiębiorców (tzw. konstytucji dla biznesu) - zasadę proporcjonalności, 

zgodnie z którą „opracowując projekt aktu normatywnego określającego zasady 

podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej, należy 

kierować się zasadami proporcjonalności i adekwatności, a w szczególności: 

1) dążyć do nienakładania nowych obowiązków administracyjnych, a jeżeli 

nie jest to możliwe, dążyć do ich nakładania jedynie w stopniu koniecznym 

do osiągnięcia ich celów; 

2) dążyć do ograniczenia obowiązków informacyjnych, zwłaszcza gdy 

wymagane informacje są przekazywane przez obowiązanych organom 

władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów; 

3) dążyć do umożliwienia realizacji obowiązków informacyjnych w postaci 

elektronicznej; 

4) implementując prawo Unii Europejskiej i prawo międzynarodowe, dążyć 

do nakładania wyłącznie obowiązków administracyjnych niezbędnych do 

osiągnięcia celów implementowanych przepisów.” 

Obecnie bowiem organy podatkowe dysponują już wieloma narzędziami (w tym 

narzędziami informatycznymi), dzięki którym mają możliwość weryfikacji 

rzetelności transakcji (np. przez analizę dokumentacji podatników, składanych w 

postaci jednolitych plików kontrolnych), jak również mają możliwość weryfikacji 

uczciwego i prawidłowego działania przez podatnika i kontrahentów podatnika (np. 

weryfikacja dokumentów rejestracyjnych w toku rejestracji danego podmiotu jako 

podatnika podatku VAT). 

Dlatego też, nakładanie w 2019 r. na przedsiębiorców sankcji w postaci obowiązku 

zapłaty 100% kwoty podatku VAT, wykazanego na fakturze - w szczególności za 

nieumieszczenie na fakturze informacji, iż dana transakcja podlega opodatkowaniu 

podatkiem VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - nie ma w 

rzeczywistości na celu identyfikacji oszustw podatkowych (takiemu celowi służą 

inne instrumenty, którymi dysponują organy podatkowe), ale ma na celu ‘ukaranie’ 

podatników za działanie, w prawdzie niezgodne z przepisami ustawy o VAT, ale 

takie, za które kara powinna być zdecydowanie mniej dotkliwa. 
 

Krajowa Rada 

Spółdzielcza 

Zdaniem Krajowej Rady Spółdzielczej sankcja w wysokości 100 % podatku 

należnego lub podatku naliczonego jest wysoce restrykcyjna; oczywistym jest, że 

podatnicy są zobowiązani do prawidłowego przestrzegania obowiązków 

podatkowych, jednakże wnosimy o zmniejszenie sankcji do 50 % oraz 

wprowadzenie wyjątków od ustalania sankcji, na przykład, gdy nie zastosowanie 

się do przepisu art.l06e ust.12 ustawy VAT  miało incydentalny przypadek tj. 

zdarzyło się jednokrotnie. 

 

Uwaga uwzględniona – zmodyfikowano projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane jak również obniżono 
wysokość sankcji – ze 100% do 30%. 

Polski 

Związek 

Pracodawców 

Budownictwa   

Proponowane regulacje zakładają nałożenie na wystawcę faktury sankcji w 

wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze za nieumieszczenie na 

wystawianej fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” (dalej również 

jako MPP).  

Tak wysoka sankcja jest nieproporcjonalna (niewspółmierna) do uchybienia, jakim 

jest wadliwe oznaczenie faktury. Brak formalny polegający na nieumieszczeniu 

oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” lub jakikolwiek błąd w treści tego 

oznaczenia nie powinien być sankcjonowany tak surowo. Uznając potrzebę 

Uwaga uwzględniona – zmodyfikowano projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane. Wykorzystano m.in. 
propozycje zgłoszone przez Związek. Ponadto znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 
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zwalczania oszustw podatkowych, a także przydatność do tego celu mechanizmu 

podzielonej płatności, pragniemy zauważyć, że popełnienie omyłki w oznaczeniu 

faktury (jakiejkolwiek omyłki, w tym polegającej na pominięciu adnotacji „MPP”) 

nie jest równoznaczne z popełnieniem oszustwa podatkowego. Nie jest ono nawet 

równoznaczne z niezastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – w sytuacji, 

gdy mimo braku takiego oznaczenia nabywca dokonał płatności w reżimie MPP. W 

tej ostatniej sytuacji stosowanie jakiejkolwiek sankcji jest nieuzasadnione; nie tylko 

bowiem nie doszło do niewykonania zobowiązania podatkowego, ale nawet nie 

powstało realne ryzyko takiego niewykonania (bo zastosowano zapobiegający temu 

mechanizm MPP). 

Przy określaniu zakresu stosowania i wymiaru sankcji (dodatkowego zobowiązania 

podatkowego) nie można w naszej ocenie tracić z oczu faktu, że prawidłowe 

oznaczenie faktury nie jest celem samym w sobie, lecz tylko środkiem służącym 

zapewnieniu prawidłowości rozliczenia VAT.  

Nie jest przy tym jasne, czy proponowane przepisy dają możliwość uniknięcia 

sankcji poprzez sanację oznaczenia faktury, w szczególności, czy zakładają 

możliwość dokonania korekt uprzednio wystawionych faktur, ze skutkiem w postaci 

uwolnienia od sankcji. W konsekwencji przepisy mogą okazać się niezwykle 

dotkliwe dla wystawców faktur, którzy pomylili się przy wystawianiu faktur lub z 

uwagi na pewne rozbieżności interpretacyjne w zakresie klasyfikacji statystycznych 

nie umieścili na fakturze informacji o MPP. 

Z tego względu proponujemy następujące rozwiązania:  

 rezygnację z sankcji lub jej ograniczenie poprzez: ograniczenie jej wysokości 

do 30% wartości podatku należnego wykazanego na fakturze, wprowadzenie 

progu de minimis, poniżej którego sankcja nie będzie naliczana lub 

wprowadzenie kwotowego ograniczenia sankcji; lub przynajmniej 

 wyłączenie odpowiedzialności wystawcy faktury w przypadku, gdy pomimo 

braku oznaczenia MPP na fakturze nabywca zapłaci za fakturę w MPP; oraz 

 wyłączenie odpowiedzialności wystawcy faktury, jeżeli przez dokonaniem 

zapłaty zostanie wystawiona faktura korygująca lub zostanie zaakceptowana 

nota korygująca uzupełniająca wystawioną fakturę o oznaczenie MPP. 

 

Górnicza Izba 

Przemysłowo-

Handlowa 

Należy stwierdzić, iż sankcja za brak na fakturze słów: „mechanizm podzielonej 

płatności” jest nadmiernie restrykcyjna, zwłaszcza że uchybienie to nie ma wpływu 

na uszczuplenie zobowiązania podatkowego i nie warunkuje wpłaty podatku 

należnego do Urzędu Skarbowego z takiej faktury. Kara wydaje się być 

niewspółmierna do wagi przewinienia 

Uwaga uwzględniona - zmodyfikowano projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane, jak również znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 

Związek 

Banków 

Polskich  

W art. 1 pkt 9 lit. c projektu proponuje się dodanie ust. 12 do art. 106e, 

nakładającego na wystawcę faktury sankcję w wysokości 100% kwoty podatku 

wykazanego na fakturze, za nieumieszczenie na wystawianej fakturze specjalnego 

oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, będącego informacją, że 

przedmiotowa faktura z uwagi na przedmiot transakcji, jak i kwotę powinna zostać 

zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektowanych przepisów, sankcja za to 

uchybienie wynika ze szczególnej roli jaką ma odgrywać to oznaczenie, gdyż brak 

stosownego oznaczenia na fakturze może generować nieprawidłowości w obrocie 

towarami wrażliwymi, polegające między innymi na pomijaniu stosowania 

Uwaga częściowo uwzględniona – zmieniono projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane. Ponadto znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 
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mechanizmu podzielonej płatności i w rezultacie wystąpieniu ryzyka znikania 

podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym 

podatkiem VAT. Zatem identyfikacja takiej faktury ma - w ocenie projektodawcy - 

istotne znaczenie nie tylko dla nabywcy, w przypadku którego stanowi sygnał o 

konieczności uregulowania takiej faktury w systemie MPP, ale pełni także funkcje 

kontrolne z punktu widzenia organów podatkowych.  

Wprowadzanie ww. przepisu (art. 106 e ust.12) spowoduje, że niezależnie od tego, 

czy należny z tytułu tej konkretnej faktury podatek został uregulowany czy nie, na 

wystawcę (w przypadku niedotrzymania obowiązku właściwego oznaczenia faktury) 

zostanie nałożona sankcja w postaci ustalenia dodatkowego zobowiązania 

podatkowego w wysokości 100 % kwoty podatku z faktury.  

Proponowane poniżej zmiany legislacyjne mają na celu umożliwienie oceny stopnia 

winy płatnika i uniknięcie przez podatnika sankcji np. w przypadku pomyłki, która 

zostanie usunięta poprzez korektę faktury. W związku z powyższymi argumentami, 

poniżej przedstawiamy propozycje zmian legislacyjnych:  

Propozycja brzmienia art. 1 pkt 9) lit. c) Projektu: 

c) dodaje się ust.12 w brzmieniu: 

„ 12. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 1 

pkt 18, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego może 

ustalić dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% 

kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za 

ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za 

przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.” 

 

 

KGHM 

Polska Miedź 

S.A. 

Redakcja wskazanego przepisu wydaje się być zbyt dotkliwa dla przedsiębiorców, 

gdyż sankcja miałby być nakładana na podatnika za błąd formalny (tj. brak 

zamieszczenia na fakturze sprzedaży klauzuli „mechanizm podzielonej płatności”), 

który nie musi skutkować nieprawidłowym rozliczeniem danej transakcji. Ponieważ 

projekt przewiduje już sankcje za brak realizacji zapłaty przy zastosowaniu MPP, 

proponuje się aby wadliwość faktur była objęta wyłącznie przepisami karno-

skarbowymi.    
 

Uwaga częściowo uwzględniona – zmieniono projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane jak również znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 
Nie jest natomiast możliwe zupełne odejście od stosowania 
sankcji w podatku VAT. 

Krajowa 

Spółdzielcza 

Kasa 

Oszczędności

owo-

Kredytowa 

Kasa Krajowa sygnalizuje możliwość powstania wątpliwości, czy w przypadku 

gdy na jednej fakturze znajdować się będą pozycje sprzedażowe określone w 

załączniku nr 15 do Ustawy VAT oraz inne pozycje, dodatkowe zobowiązanie 

VAT dotyczyć będzie całości podatku wykazanego w takiej fakturze, czy tylko tej 

części, która dotyczy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 - wydaje 

się bowiem że zgodnie z literalnym brzmieniem projektowanych przepisów, które 

nie regulują w sposób szczególny takich przypadków, należałoby przyjmować, 

dodatkowe zobowiązanie podatkowe VAT dotyczyłoby całej kwoty podatku 

wykazanej na fakturze, w której zawarta jest chociaż jedna pozycja sprzedażowa z 

załącznika nr 15 do Ustawy VAT, co stanowić mogłoby istotnie większą 

dolegliwość podatkową zarówno dla podmiotu wystawiającego fakturę jak i 

nabywcy 

Uwaga częściowo uwzględniona – doprecyzowano przepisy w 
tym zakresie.  

Izba 

Gospodarcza 

Projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych usług 

wprowadza na wystawcę faktury sankcję w wysokości 100% kwoty podatku za 
Uwaga częściowo uwzględniona – zmieniono projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
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Metali 

Nieżelaznych 

i Recyklingu 

nieumieszczenie na wystawionej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm 

podzielonej płatności". Wprowadzenie tak wysokiej kary pobieżnej za 

nieumieszczenie na fakturze specjalnego oznaczenia jest nieadekwatną karą za 

potencjalny, nieumyślny błąd przy sporządzeniu dokumentacji transakcji. 

 

których sankcje nie będą stosowane jak również znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 

Konfederacja 

Lewiatan 

Sankcja za wystawienie faktury z naruszeniem art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o 

VAT (tj. za brak umieszczenia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej 

płatności") w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100% 

kwoty podatku wykazanego na fakturze naszym zdaniem jest nieadekwatna do 

wagi i charakteru czynności objętej sankcją. 

Obowiązek zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności spoczywa 

bowiem po stronie kupującego i wynika on z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa podatkowego. Ustawa jasno wskazuje wartość transakcji oraz 

rodzaj towaru lub usługi, za który płatność musi być przez kupującego dokonywana 

w ramach podzielonej płatności. W odróżnieniu od podmiotów nieprofesjonalnych 

(konsumentów), od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą wymagana 

jest znajomość przepisów, które te podmioty są obowiązane stosować. Rolę 

informacyjną dla uczestników rynku powinny przede wszystkim pełnić organy 

państwowe i podmioty profesjonalne zajmujące się doradztwem. Podmioty 

wystawiające faktury mogą uzupełniać role tych podmiotów (np. zamieszczając 

określone informacje na fakturach dla kontrahentów), niemniej jest to działanie 

poboczne, drugorzędne i zastosowany środek o charakterze sankcyjnym naszym 

zdaniem pozostaje nieproporcjonalny do celów wprowadzonych regulacji. 

Należy pamiętać, że brak prawidłowego oznaczenia faktury może być wynikiem 

pomyłki, braku wiedzy, błędu systemu księgowego, które w dodatku nie muszą 

oznaczać, że faktura nie zostanie zapłacona z zastosowaniem MPP. Sankcja w 

proponowanej wysokości jest dalece nieproporcjonalna w stosunku do 

przewinienia, uderzy przede wszystkim w mikro- i małych przedsiębiorców 

wystawiających faktury samodzielnie (bez użycia programów do wystawiania 

faktur), niemających odpowiednich środków na wdrożenie rozwiązań 

informatycznych i wykwalifikowanych służb księgowych. 

Można również przewidzieć sytuacje, gdy sprzedawca dokonując dostawy towarów 

na rzecz osoby fizycznej nie otrzymuje od nabywcy informacji, w jakim 

charakterze nabywa ona towary (tj. jako podatnik, nabywający towary do celów 

prowadzonej działalności gospodarczej, czy też jako konsument dokonujący 

zakupów w celach osobistych). Niejednokrotnie zdarza się, że po sprzedaży i po 

przyjęciu płatności za towar sprzedawca otrzymuje od nabywcy żądanie 

wystawienia faktury z danymi dotyczącymi działalności gospodarczej prowadzonej 

przez nabywcę. Oznacza to, że sprzedawca de facto dokonuje sprzedaży objętej 

obowiązkiem podzielonej płatności (czego świadomości nie miał w momencie 

dostawy towarów), niemniej zapis na fakturze „mechanizm podzielonej płatności" 

zostanie umieszczony - niejako z winy kupującego - już pod dokonaniu płatności z 

pominięciem tego mechanizmu. 

Ponadto z brzemienia przepisu może wynikać, że penalizowane będzie samo 

wystawienie faktury bez oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności", przy czym 

jak rozumiemy dla nałożenia sankcji nie będzie miało znaczenia, że sprzedawca 

usunął naruszenie formalne faktury poprzez wystawienie faktury korygującej. 

Uwaga częściowo uwzględniona – zmieniono projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane jak również znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 
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Przepis nie zawiera bowiem możliwości naprawy błędu, co pozwalałoby na 

odstąpienie przez naczelnika od ustalenia dodatkowego zobowiązania 

podatkowego. 

W praktyce może się także zdarzyć, że omawiana sankcja będzie miała 

zastosowanie wobec sprzedawcy nawet wtedy, gdy do żadnego uszczuplenia 

podatku VAT nie dojdzie, a transakcja zostanie prawidłowo rozliczona w 

mechanizmie podzielonej płatności lub bez użycia tego mechanizmu, lecz podatek 

VAT we właściwym momencie i wysokości zostanie odprowadzony przez 

sprzedawcę do urzędu skarbowego. 

Dlatego wprowadzenie sankcji dla wystawcy faktury każdorazowo, gdy zabraknie 

na niej zapisu „mechanizm podzielonej płatności" jest niespójne z celem Projektu. 

Ponadto, proponowany przepis Projektu w oczywisty sposób narusza podstawową 

zasadę systemu VAT Unii Europejskiej, tj. zasadę proporcjonalności. 

Jak wynika m.in. z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „(...) 

o ile państwa członkowskie mogą zgodnie z prawem, w celu zapewnienia 

prawidłowego pobierania podatku i uniknięcia oszustw, w szczególności 

przewidzieć w swych przepisach krajowych odpowiednie sankcje służące karaniu 

niedochowania obowiązku wpisu do rejestru podatników podatku VAT, o tyle 

sankcje te nie powinny jednak wykraczać poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia tych celów. (...) Te same zasady obowiązują w odniesieniu do 

dodatkowych zobowiązań, które o ile mają charakter sankcji podatkowych, 
czego sprawdzenie należy do sądu krajowego, nie powinny być nadmierne w 

stosunku do wagi naruszenia przez podatnika ciążących na nim obowiązków" 

(vide wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-183/14 

Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean przeciwko Directia Generała a 

Finantelor Publice Cluj). 

W związku z powyższym postulujemy usunięcie z Projektu propozycji sankcji. 

W przypadku nieuwzględnienia powyższego postulatu powinno zostać 

wprowadzone wyłączenie odpowiedzialności (dodatkowego zobowiązania) w 

przypadku gdy płatnik faktury (nabywca towaru/ usługi) dokonana zapłaty za 

fakturę z użyciem MPP mimo braku adnotacji o MPP. W takiej bowiem sytuacji, 

VAT z faktury znajdzie się na rachunku VAT, stąd tak drastyczna kara jest 

niesprawiedliwa, zwłaszcza, że brak adnotacji o MPP może być spowodowany 

prostym błędem operacyjnym, a z art. 106k ust. 1 ustawy o VAT wynika, że 

nabywca będzie mógł wystawić notę korygującą i „zwalidować" w ten sposób błąd 

wystawcy faktury. 

W związku z powyższym w pierwszym zdaniu w art. 106e ust. 12 ustawy o VAT 

proponujemy dodać na końcu zwrot: „chyba, że nabywca towaru, usługobiorca lub 

podatnik, o którym mowa w art. 108a ust. 5 dokona zapłaty należności wynikającej 

z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności". 

Ewentualnie, postulujemy o rozszerzenie ust. 12 o przesłanki, na podstawie których 

naczelnik nie ustala dodatkowego zobowiązania podatkowego (np. wystawienie 

faktury korygującej przez sprzedawcę lub noty korygującej przez nabywcę). 

 

Polskie 

Górnictwo 

Naftowe i 

Wprowadzenie możliwości skorygowania faktury.  

Propozycja: 

Zmiana brzmienia art. 1 pkt 9c w części wprowadzającej art. 106e ust. 12:  

Uwaga częściowo uwzględniona – zmieniono projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
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Gazownictwo „12. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 1 

pkt 18, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego wzywa 

do jej skorygowania w ciągu 14 dni. W przypadku niezastosowania się do 

wezwania ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 

100 20 % kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób 

fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie 

skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego 

nie ustala się.” 

Uzasadnienie:  

Proponujemy zmianę treści projektowanego przepisu. Po pierwsze, zaproponowana 

sankcja wydaje się być niewspółmierna do przewinienia. Z tytułu stwierdzonych 

błędów w rozliczaniu VAT istnieją już w ustawie sankcje podatkowe w postaci 

dodatkowego zobowiązania (art. 112b ustawy). W związku z powyższym 

proponujemy obniżyć jej wysokość do 20%. Po drugie, projekt nie przewiduje 

możliwości korekty błędów, dlatego proponujemy, by przed ustaleniem 

dodatkowego zobowiązania przez organ podatkowy istniała możliwość 

skorygowania faktury.  

 

których sankcje nie będą stosowane jak również znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 
Nie jest natomiast możliwe uwzględnienie propozycji 
Organizacji ponieważ faktura dokumentuje niejako relacje 
miedzy kontrahentami (dokonanie transakcji), organ 
podatkowy nie ingeruje w tą strefę. Ponadto należy zauważyć, 
że proponowane wezwanie przez organ podatkowy w zasadzie 
zawsze byłoby wysyłane po dokonaniu rozliczenia faktury 
przez nabywcę. Efekt zabezpieczenia podatku VAT nie byłby 
zatem do osiągnięcia ponieważ środki zostały przelane przez 
nabywcę na zwykły rachunek dostawcy.  

Izba 

Gospodarcza 

Sprzedawców 

Polskiego 

Węgla 

Brak uzależnienia sankcji związanej z ewentualnym pominięciem wymaganej 

informacji od tego, czy nabywca faktycznie dokonał wpłaty na rachunek VAT 

Przedstawiony Projekt w art. 1 pkt 9 lit. c), który wprowadza do art. 106e ustawy o 

podatku od towarów i usług ustęp 12., przewiduje sankcję za wystawienie faktury 

bez wymaganej adnotacji o konieczności dokonywania wpłat z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności. Sankcja ta w myśl Projektu, co do zasady, ma 

przybierać formę dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 

odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanej na danej fakturze. Przy czym 

ewentualne ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego nie będzie w 

jakikolwiek sposób uzależnione od tego, czy wpłata z tytułu danej faktury została 

zrealizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

W konsekwencji dodatkowe zobowiązanie podatkowe, w myśl Projektu, ma być 

nakładane również w przypadku gdy pomimo braku stosownej informacji na 

fakturze, nabywca faktycznie dokonał wpłaty kwoty podatek na rachunek VAT – 

np. na podstawie stosownych postanowień zawartych w umowie lub zamówieniu 

albo innych ustaleń przyjętych pomiędzy dostawcą i nabywcą węgla kamiennego 

(lub innego paliwa stałego). Oznacza to, że dodatkowe zobowiązanie będzie 

nakładane na dostawców niezależnie od tego, czy po stronie budżetu Skarbu 

Państwa powstało jakiekolwiek ryzyko uszczuplenia.  

Zdaniem Izby, nakładanie na dostawców dodatkowego zobowiązania podatkowego, 

w przypadku gdy nie doszło do rzeczywistego naruszenia interesu Skarbu Państwa 

ani narażenia budżetu na jakiekolwiek ryzyka (z uwagi na dokonanie wpłaty 

podatku na rachunek VAT) nie znajduje żadnego racjonalnego uzasadnienia i 

stanowi przejaw nadmiernej opresyjności wprowadzanych regulacji. 

Rozwiązanie to jest również sprzeczne z zasadą proporcjonalności – nakładana 

sankcja (wynosząca 100% kwoty podatku) nie jest bowiem proporcjonalna do 

powstałego uchybienia formalnego, które w takim przypadku nie wiązało się z 

jakimkolwiek ryzykiem dla Skarbu Państwa. 

W związku z powyższym, Izba wnosi o rezygnację z nakładania na sprzedawców 

Uwaga częściowo uwzględniona – zmieniono projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane. Uwzględniono między 
innymi  propozycję Izby i w przypadku gdy nabywca zapłaci w 
podzielonej płatności to sankcja nie będzie nakładana. 
Ponadto znacznie obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 
100% do 30%. 
W zakresie not korygujących nie dokonuje się zmian, zatem 
instytucja ta będzie mogła być wykorzystana również w 
zakresie informacji „mechanizm podzielonej płatności”.  
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jakichkolwiek sankcji w przypadku gdy pomimo braku umieszczenia 

stosownych informacji na fakturze, nabywca dokonał wpłaty należności z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Alternatywnie, w przypadku 

gdy całkowita rezygnacja z sankcji nie jest możliwa do zaakceptowania przez 

ustawodawcę, Izba apeluje o zastąpienie sankcji przewidzianych w Projekcie samą 

odpowiedzialnością karną skarbową za nieprawidłowe wystawienie faktury – bez 

możliwości nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego.  

Niezależnie od powyższego Izba pragnie również zwrócić uwagę na fakt, iż w 

przedstawionym Projekcie nie została uregulowana kwestia ewentualnej korekty 

faktury w zakresie informacji o obowiązku zastosowania mechanizmu 

podzielonej płatności. W konsekwencji, zdaniem Izby, mogą pojawić się liczne 

wątpliwości praktyczne, czy korekta faktury w zakresie wspomnianej adnotacji jest 

skuteczna i pozwala na uniknięcie sankcji przewidzianych w Projekcie. Dodatkowo 

nie jest również jasne, czy ewentualne uzupełnienie takich informacji poprzez 

wystawienie noty korygującej przez nabywcę towaru jest skuteczne i pozwoli na 

uniknięcie sankcji przez sprzedawcę. 

W związku z powyższym, w celu uniknięcia wątpliwości oraz rozbieżności w 

stosowaniu nowych regulacji, Izba postuluje o wprowadzenie zapisów wprost 

wskazujących, że dokonanie ewentualnej korekty faktury (w tym również 

poprzez wystawienie noty korygującej przez nabywcę) skutkuje zniesieniem 

ryzyka nałożenia sankcji na sprzedawcę węgla (innych paliw stałych). 

 

Pracodawcy 

Rzeczypospoli

tej Polskiej 

W związku z dotkliwymi karami przewidzianymi w projekcie zwracamy uwagę na 

potrzebę wprowadzenia maksymalnego limitu kary oraz wprowadzenie okresu 

przejściowego, w którym kary nie będą stosowane. 

Przyczyny braku adnotacji mechanizmu podzielonej płatności na fakturze mogą 

mieć charakter techniczny i jeśli wystąpią, będą dotyczyć faktur w skali masowej. 

Biorąc pod uwagę wysokie obroty, kara w wysokości 100% VAT jest 

nieadekwatnie wysoka w stosunku do konsekwencji braku adnotacji. 

Z kolei wprowadzenie okresu przejściowego dla stosowania kar przewidzianych w 

ustawie pozwoli przedsiębiorcom odpowiednio dostosować się do nowych 

przepisów i ograniczy sytuacje, w których ewentualne błędy będą wynikały z 

niecelowego działania podatnika. 

 

Uwaga częściowo uwzględniona – zmieniono projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane jak również znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 
Nie jest natomiast możliwe przesunięcie wejścia w życie 
przepisów regulujących stosowanie sankcji.  

Polska 

Organizacja 

Handlu i 

Dystrybucji  

Art. 106e ust. 12 ustanowienie dodatkowego zobowiązania podatkowego w 

wysokości 100 % kwoty podatku wykazanego na fakturze jest naszym zdaniem za 

dotkliwą kara za brak informacji na fakturze "mechanizm podzielonej 

płatności"(dalej MPP); Zasadne wydaje się dopuszczenie możliwości odstąpienia od 

sankcji: 

a) po skorygowaniu faktury w wypadku kiedy płatność została dokonana w 

mechanizmie podzielonej płatności  

b) nie doszło jeszcze do płatności (zdążono wystawić korektę)  

 

Uwaga częściowo uwzględniona – zmieniono projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane jak również znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 

ZIPSEE 

Cyfrowa 

Polska  

Kwota dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalonego na rzecz podmiotu 

wystawiającego fakturę jest rażąco wysoka. Nadto wprowadzany przez 

ustawodawcę obowiązek jest tym trudniejszy do spełnienia, że jego istnienie zależy 

zarówno od wartości transakcji, jak i rodzaju towarów. Z punktu widzenia 

Uwaga częściowo uwzględniona -  zmieniono projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane jak również obniżono 
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przedsiębiorców, którzy wystawiają tysiące faktur dziennie, prawidłowe spełnienie 

tego obowiązku będzie w praktyce bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe. W tym 

brzmieniu przepisów nie będzie możliwa taka ich implementacja, aby 

wprowadzanie odpowiednich dopisków na FV następowało w pełni automatycznie. 

A to skutkować może błędami. 

Zwrócić też należy uwagę na to, że samo pojęcie transakcji, o której mowa w art. 19 

ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców nie zostało w tej ustawie zdefiniowane i 

pojawiają się w doktrynie różne jego interpretacje. A to nakazuje uznać, że na 

gruncie stosowania nowych przepisów dojdzie do wielu wątpliwości 

interpretacyjnych, które faktury spełniają kryteria objęcia ich obowiązkiem zapłaty z 

wykorzystaniem MPP. Dotychczasowe doświadczenia i problemy w zakresie 

stosowania przepisów o odwróconym VAT w branży elektronicznej takie wnioski 

potwierdzają. 

Skoro ustawodawca zamierza sankcjonować błędy podatników w stosowaniu 

obowiązkowego MPP, to przepisy w tym zakresie powinny być proste, precyzyjne i 

pozwalające na ich stosowanie w sposób nie budzący wątpliwości podatników. 

 

wysokość sankcji.  
Ponadto zmodyfikowano przepisy i obowiązek stosowania 
mechanizmu podzielonej płatności powiązano z fakturą a nie 
transakcją. Po zmianie odesłanie do przepisu ustawy Prawo 
przedsiębiorców dotyczy wyłącznie kwoty. 
 
 

Polska Izba 

Paliw 

Płynnych 

O ile samo wprowadzenie obowiązku umieszczania na fakturze VAT dodatkowych 

informacji w postaci informacji o obowiązkowym mechanizmie podzielonej 

płatności może znaleźć uzasadnienie, o tyle wprowadzanie jednak bardzo dotkliwej i 

surowej sankcji w postaci 100% zobowiązania podatkowego za nieumieszczenie tej 

informacji, jest sankcją, która w naszej opinii znacznie przekracza zasady 

proporcjonalności kary i stanowi zbyt surowe obciążenie dla sprzedawcy, choć de 

facto to nie on, ale nabywca odbiorca faktury) wykonuje obowiązek podzielonej 

płatności. Dlatego też objęcie sankcją powinno następować tylko wtedy, gdy 

rzeczywiście nie dokonano płatności w mechanizmie podzielonej płatności. 

 

Uwaga częściowo uwzględniona -  zmieniono projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane. Uwzględniono 
propozycję Izby w tym zakresie. Ponadto znacznie obniżono 
wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%.  

4.  Art. 1 pkt 

10 lit. a) 

projektu  

(art. 108a 

ust. 1a i 1b 

ustawy o 

VAT)) 

Związek 

Pracodawców 

Polska Miedź 

Nowoprojektowany przepis ustawy VAT, wprowadzający obowiązek stosowania 

MPP w odniesieniu do określonej grupy towarów (wskazanych w załączniku nr 15 

projektu), określa również skutki naruszenia wskazanych obowiązków, m.in. 

sankcje VAT oraz brak prawa do rozpoznania wydatków (których płatność została 

dokonana z pominięciem MPP) za koszt podatkowy. Biorąc pod uwagę praktykę 

gospodarczą, na gruncie przepisów ustawy VAT i CIT (w tym nowelizacji 

oczekujących na publikację, tj. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw), projektowane 

regulacje wydają się być nieuzasadnione.  

Regulacje te nie uwzględniają faktu, iż w obrocie gospodarczym powszechnym 

zdarzeniem jest wzajemne potrącenie wierzytelności (na podstawie przepisów 

KC), czy też ustalanie w obrocie krajowym wynagrodzenia i jego płatności w 

walucie obcej (co stanowi narzędzie naturalnego hedgingu w odniesieniu do 

łańcucha dostaw dla których płatność określana jest w walucie, a jednocześnie nie 

jest objęte MPP, z uwagi na płatność w walucie innej niż PLN).  

Są to standardowe działania, które podejmują przedsiębiorcy dla ograniczenia 

potencjalnych strat. Tymczasem projektowany przepis ustawy VAT, w każdym z 

w/w przypadku (zastosowania potrącenia lub określenia płatności w walucie) 

skutkować będzie ustaleniem sankcji VAT w wysokości 100% kwoty podatku 

(nowoprojektowany art. 108a ust. 7 ustawy VAT), jak również pozbawieniem 

Uwaga częściowo uwzględniona –  
Ad. wzajemne potrącenia wierzytelności uwzględnione – 
dodano przepis, zgodnie z którym dokonanie wzajemnej 
kompensaty nie narusza przepisów nakładających obowiązek 
dokonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności 
Ad. płatności w walucie obcej – nieuwzględnione - Należy 
pamiętać, że istotnym elementem mechanizmu podzielonej 
płatności jest przekazanie kluczowych elementów transakcji 
pomiędzy bankami tak, aby informacja o nadaniu płatności, 
jako mechanizm podzielonej płatności dotarła do banku 
odbiorcy w niezmienionej postaci, pozwalającej na 
odpowiednie księgowanie po stronie beneficjenta, czyli 
wydzielenie kwoty VAT na rachunek VAT. W tym celu polskie 
środowisko bankowe przy płatnościach dokonywanych w PLN 
wypracowało jednolite zasady formatowania komunikatów w 
systemach Elixir i SORBNET. Zasady te gwarantują, że płatność 
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podatnik prawa do zaliczenia takich wydatków do kosztów podatkowych w 

rozliczeniu CIT.  

Stąd też, wydaje się być uzasadnionym, wprowadzenie dodatkowych regulacji, które 

umożliwią przedsiębiorcom stosowanie dotychczasowych narzędzi 

minimalizujących (kompensaty czy rozliczenia w walucie) ryzyko prowadzenia 

działalności gospodarczej, a jednocześnie ochronę wpływów budżetowych. 
 

inicjowana, jako mechanizm podzielonej płatności jest 
rozpoznawana po stronie banku odbiorcy i kwota VAT jest 
księgowana na rachunku VAT. Takie działanie gwarantuje 
szczelność systemu. Natomiast w przypadku płatności 
realizowanych w walutach innych niż PLN, rozliczenia 
odbywają się przy wykorzystaniu systemu SWIFT lub SEPA. 
Systemy te pozostają pod nadzorem organizacji 
ogólnoświatowych (SWIFT) lub europejskich (SEPA), zatem nie 
jest możliwe, tak jak to ma miejsce w systemach Elixir i 
SORBNET, uzgodnienie zasad formatowania komunikatów 
wysyłanych systemami SWIFT lub SEPA.  
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że płatności walutowe są 
rozliczane za pośrednictwem banków zagranicznych. Z uwagi 
na pośrednictwo banków zagranicznych, nie jest możliwe 
zapewnienie przekazania wszystkich informacji dotyczących 
płatności walutowych (przykładowo wskazania, że płatność 
jest realizowana w mechanizmie podzielonej płatności). 
Ponadto banki zagraniczne niepodlegające polskim regulacjom 
nie mają obowiązku stosować zasad ustalonych dla 
mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to duże ryzyko 
rozszczelnienia systemu VAT poprzez błędne rozpoznanie 
komunikatu płatniczego prowadzące do księgowania 
otrzymanej płatności w całości na rachunku beneficjenta (bez 
podziału na wartość netto i VAT) i w efekcie wyprowadzenie 
kwoty VAT poza system rachunków VAT.  
Reasumując, z uwagi na brak możliwości zapewnienia 
szczelności systemu odstąpiono od dopuszczenia możliwości 
dokonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności w 
innych walutach.  

KGHM 

Polska Miedź 

S.A. 

Nowoprojektowany przepis ustawy VAT, wprowadzający obowiązek stosowania 

MPP w odniesieniu do określonej grupy towarów (wskazanych w załączniku nr 15 

projektu), określa również skutki naruszenia wskazanych obowiązków, m.in. 

sankcje VAT oraz brak prawa do rozpoznania wydatków (których płatność została 

dokonana z pominięciem MPP) za koszt podatkowy. Biorąc pod uwagę praktykę 

gospodarczą, na gruncie przepisów ustawy VAT i CIT (w tym nowelizację ustawy 

VAT wprowadzoną ustawą z dnia 12.04.2019r. - Dz. U. z 2019r., poz.  1018), 

wskazane regulacje – w kształcie przedstawionym w Projekcie są zbyt 

rygorystyczne. Dodatkowo, projektowane regulacje będą powodować wzrost 

kosztów działalności (głownie poprzez wzrost kosztów związanych z 

Ad. 1. Uwaga częściowo uwzględniona –  
Ad. wzajemne potrącenia wierzytelności uwzględnione – 
dodano przepis, zgodnie z którym dokonanie wzajemnej 
kompensaty nie narusza przepisów nakładających obowiązek 
dokonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności 
Ad. płatności w walucie obcej – nieuwzględnione - Należy 
pamiętać, że istotnym elementem mechanizmu podzielonej 
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zabezpieczaniem płynności oraz zabezpieczeniem ryzyka utraty zwiększonych 

wierzytelności). Stąd też zauważyć należy, iż: 

1. Wskazane regulacje nie uwzględniają faktu, iż w obrocie gospodarczym 

powszechnym zdarzeniem (regulowanym przez przepisy Kodeksu Cywilnego) jest 

wzajemne potrącenie wierzytelności (też cesja/przelew) – które mogą być 

realizowane bezgotówkowo, czy też ustalanie w obrocie krajowym wynagrodzenia 

i jego płatności w walucie obcej, co stanowi narzędzie naturalnego hedgingu 

w odniesieniu do łańcucha dostaw dla których płatność określana jest w walucie, a 

jednocześnie nie jest objęte MPP (z uwagi na płatność w walucie innej niż PLN).  

Są to standardowe działania, które podejmują przedsiębiorcy dla ograniczenia 

ryzyka gospodarczego i potencjalnych strat. Tymczasem projektowany przepis 

ustawy VAT, w każdym z w/w przypadków (zastosowania potrącenia lub określenia 

płatności w walucie) skutkować będzie ustaleniem sankcji VAT w wysokości 100% 

kwoty podatku (nowoprojektowany art. 108a ust. 7 ustawy VAT), naruszenie 

wymogów prawnych przez dostawcę (nowoprojektowany art. 108a ust. 1b) jak 

również pozbawieniem podatnik prawa do zaliczenia takich wydatków do kosztów 

podatkowych w rozliczeniu CIT.  

Stąd też, wydaje się być uzasadnionym, wprowadzenie dodatkowych regulacji, które 

umożliwią przedsiębiorcom realizowanie dotychczasowych operacji (np. rozliczenia 

w walucie, wykorzystanie zagranicznych faktorów) minimalizujących ryzyko 

prowadzenia działalności gospodarczej, a jednocześnie ochronę wpływów 

budżetowych., w tym wprowadzenia MPP dla płatności walutowych. 

 

2. Projektowane przepisy pomijają fakt, iż znaczna część przedsiębiorców (z uwagi 

na konieczność zarzadzania ryzkiem płynności finansowej),  korzysta z usług 

faktoringu (lub umów o podobnym charakterze), w wyniku czego płatności za dany 

towar/usługę mogą być realizowane za pośrednictwem faktora (np. faktoring 

zwrotny). Praktyka gospodarcza wykazuje jednocześnie, że krajowe firmy 

faktoringowe (z uwagi na obecną dobrowolność MPP) stosują różne podejścia do 

MPP (w skrajnych przypadkach umowy wykluczają możliwość spłaty  dłużnika 

wobec firmy faktoringowej przy zastosowaniu MPP).   

W związku z powyższym, w celu uniknięcia w przyszłości jakichkolwiek sporów 

interpretacyjnych, proponuje się aby przepisy ustawy VAT bezpośrednio 

wskazywały, że zapłata za towar/usługi w odniesieniu do których zastosowanie 

MPP jest obowiązkowe, dokonywana z pośrednictwem krajowych firm 

faktoringowych, również winna być realizowana w MPP (a w konsekwencji 

płatność taka nie podlega sankcjonowaniu zarówno w CIT, jak i w VAT).   

Należy również zwrócić uwagę, że nowoprojektowany przepis VAT, z góry 

sankcjonuje sytuacje, gdy do obsługi płatności transakcji krajowych, zaangażowany 

jest faktor, nie posiadający w Polsce siedziby czy też miejsca prowadzenia 

działalności, co eliminuje możliwość realizacji płatności w MPP. Ustawa VAT/CIT 

winna w takim przypadku wprowadzać dodatkowe narzędzia, które w dalszym ciągu 

dają możliwość realizacji płatności na zasadach dotychczasowych (co gwarantuje 

zasada swobody prowadzenia działalności), a jednocześnie zabezpieczać wpływy 

budżetowe.  

 

płatności jest przekazanie kluczowych elementów transakcji 
pomiędzy bankami tak, aby informacja o nadaniu płatności, 
jako mechanizm podzielonej płatności dotarła do banku 
odbiorcy w niezmienionej postaci, pozwalającej na 
odpowiednie księgowanie po stronie beneficjenta, czyli 
wydzielenie kwoty VAT na rachunek VAT. W tym celu polskie 
środowisko bankowe przy płatnościach dokonywanych w PLN 
wypracowało jednolite zasady formatowania komunikatów w 
systemach Elixir i SORBNET. Zasady te gwarantują, że płatność 
inicjowana, jako mechanizm podzielonej płatności jest 
rozpoznawana po stronie banku odbiorcy i kwota VAT jest 
księgowana na rachunku VAT. Takie działanie gwarantuje 
szczelność systemu. Natomiast w przypadku płatności 
realizowanych w walutach innych niż PLN, rozliczenia 
odbywają się przy wykorzystaniu systemu SWIFT lub SEPA. 
Systemy te pozostają pod nadzorem organizacji 
ogólnoświatowych (SWIFT) lub europejskich (SEPA), zatem nie 
jest możliwe, tak jak to ma miejsce w systemach Elixir i 
SORBNET, uzgodnienie zasad formatowania komunikatów 
wysyłanych systemami SWIFT lub SEPA.  
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że płatności walutowe są 
rozliczane za pośrednictwem banków zagranicznych. Z uwagi 
na pośrednictwo banków zagranicznych, nie jest możliwe 
zapewnienie przekazania wszystkich informacji dotyczących 
płatności walutowych (przykładowo wskazania, że płatność 
jest realizowana w mechanizmie podzielonej płatności). 
Ponadto banki zagraniczne niepodlegające polskim regulacjom 
nie mają obowiązku stosować zasad ustalonych dla 
mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to duże ryzyko 
rozszczelnienia systemu VAT poprzez błędne rozpoznanie 
komunikatu płatniczego prowadzące do księgowania 
otrzymanej płatności w całości na rachunku beneficjenta (bez 
podziału na wartość netto i VAT) i w efekcie wyprowadzenie 
kwoty VAT poza system rachunków VAT.  
Reasumując, z uwagi na brak możliwości zapewnienia 
szczelności systemu odstąpiono od dopuszczenia możliwości 
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dokonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności w 
innych walutach. 
Ad. pkt 2 – resort nie podziela stanowiska o konieczności 
wprowadzenia zapisu, który bezpośrednio wskazywałby, że 
zapłata za towar/usługi w odniesieniu do których 
zastosowanie MPP jest obowiązkowe, dokonywana z 
pośrednictwem krajowych firm faktoringowych, również 
winna być realizowana w MPP, gdyż taki obowiązek wynika już 
z obowiązujących regulacji. W zakresie faktorów nie 
posiadających siedziby w Polsce, nie znajduje się uzasadnienia 
do zmiany przepisów w tym zakresie.  

Konfederacja 

Lewiatan 

Nowy art. 108a ust. 1b ustawy o VAT - obowiązek przyjęcia płatności w MPP 

Czy przepis ten (w powiązaniu z nowym art. 108e - art. 1 pkt 13 projektu ustawy) 

należy interpretować w ten sposób, że płatnik faktury będzie mógł odmówić 

zapłaty należności z faktury, jeśli rachunek bankowy wskazany do przelewu nie 

będzie miał otwartego rachunku VAT (może to wyjść przy weryfikacji rachunku z 

Białą Listą)? Ma to fundamentalne znaczenie dla rozliczeń B2B i jeśli taka była 

intencja przepisu to powinno zostać dodane drugie zdanie do ust. 1b np. o treści: 

„Nabywca towaru, usługobiorca lub podatnik, o którym mowa w art. 108a ust. 5, 

może odmówić dokonania płatności należności z takiej faktury do czasu 

przedstawienia przez wystawcę faktury rachunku bankowego lub rachunku w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej, dla którego prowadzony jest 

rachunek VAT, bądź dokonać płatności na rachunek bankowy wystawcy wskazany 

w elektronicznym wykazie prowadzonym przez Szefa KAS". Postulujemy także 

rozważenie wprowadzenia rozwiązania podobnego jak w przypadku nowelizacji 

wprowadzającej „Białą Listę Podatników" - możliwość wysłania przez nabywcę 

stosownego pisma do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Należy także w 

tym miejscu podkreślić, Projekt nie nakłada sankcji na sprzedawcę, który nie 

umożliwia nabywcy dokonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności. 

Projekt penalizuje zamiast tego nabywcę, który nie ma możliwości, aby podzielić 

płatność zgodnie z przepisami. Dlatego też, w naszej ocenie, istotne jest 

wprowadzenie mechanizmów chroniących nabywcę. 

Zaproponowane w Projekcie brzmienie art. 108a ust. 1b ustawy o VAT oznacza de 

facto, że płatności objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności będą 

musiały być w każdym przypadku dokonywane przez nabywcę dopiero po 

otrzymaniu faktury. W celu sprostania przez podatników obowiązkom nałożonym 

przez Projekt wystawienie faktury przez sprzedawcę w tych przypadkach zawsze 

powinno następować przed otrzymaniem płatności i przed dokonaniem dostawy 

towarów (inaczej nie będzie możliwe uzupełnienie komunikatu bankowego o split 

payment informacją o numerze opłacanej faktury). Oznacza to również 

wątpliwości, w jaki sposób traktować zaliczki płacone na poczet towarów i usług z 

załącznika nr 15 (zaliczka może, ale nie musi, być płacona na podstawie faktury 

zaliczkowej, w praktyce zaliczki są płacone na podstawie tzw. faktury proforma). 

Przykładowo, w branży budowlanej klient - nabywca mieszkania - płaci za zmiany 

Uwagi częściowo uwzględnione 
Ad. odmowy zapłaty - uwaga nieuwzględniona – 
wprowadzenie propozycji Konfederacji w przepisach 
dotyczących podatku VAT nie znajduje zastosowania. Materia 
ta jest regulowana w Kodeksie cywilnym. 
 
Ad. zaliczek – uwaga uwzględniona – przepisy w tym zakresie 
zostały zmodyfikowane.  
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lokatorskie (usługi budowalne w zakresie planowanego załącznika nr 15) zazwyczaj 

na podstawie zamówienia. Jeśli zamówienie wartościowo będzie objęte MPP, a 

klient zrezygnuje/ zmieni zakres wówczas powstanie konieczność odprowadzenia 

VAT od wystawionej faktury na poczet prac, późniejszej korekty etc. MPP obliguje 

przy usługach powyżej limitu do wprowadzenia funkcjonalności systemu, aby 

została wystawiona faktura zaliczkowa przed otrzymaniem zapłaty w MPP. 

W tym miejscu warto także wskazać, że na rynku e-commerce (na którym w dużej 

mierze zakupów dokonują podatnicy VAT), w przypadku transakcji zawieranych 

drogą elektroniczną na odległość w ramach zautomatyzowanego procesu 

zakupowego, zasadą jest, że płatność za nabywane towary jest dokonywana niemal 

równolegle z decyzją zakupową - najczęściej jest to płatność internetowa, za 

pośrednictwem instytucji płatniczych, realizujących np. tzw. szybkie płatności. W 

takich przypadkach faktura co do zasady jest wystawiana dopiero po otrzymaniu 

płatności przez sprzedawcę. 

Proces dokonywania zamówień w branży e-commerce ilustruje schemat 

przedstawiony w Załączniku nr 1 do niniejszych uwag. 

Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w kształcie 

zaproponowanym w Projekcie spowoduje duże utrudnienia w obrocie na rynku e-

commerce. Rozważane regulacje zaburzą proces zakupowy w Internecie i 

spowodują jego sztuczny podział i spowolnienie. Biorąc pod uwagę, że sklepy 

internetowego konkurują ze sklepami tradycyjnymi nie tylko ceną, ale również 

czasem zamówienia i dostawy zamawianych towarów, to wprowadzone regulacje - 

które wymuszają przerwanie/spowolnienie procesu składania zamówienia 

internetowego - istotnie pogorszą pozycję konkurencyjną podmiotów działających 

online. 

Sprzedawcy internetowi lub podmioty pośredniczące w sprzedaży towarów 

objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności będą musieli 

przemodelować swoje systemy sprzedażowe i będą zobowiązani do: 

- zidentyfikowania transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej 

płatności (co oznacza konieczność weryfikacji zarówno przedmiotu transakcji, jak i 

statusu nabywcy jako podatnika VAT, nabywającego towar w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą), 

- uniemożliwienia nabywcy dokonania płatności w ramach zautomatyzowanego 

procesu zamówienia, 

- wystawienia faktury przed otrzymaniem płatności, aby wypełnić nałożone na 

sprzedawcę obowiązki związane z zamieszczeniem na fakturze obowiązkowej frazy 

„mechanizm podzielonej płatności" oraz zwolnić się z odpowiedzialności za brak 

tego oznaczenia na fakturze, 

- udostępnienia faktury kupującemu, 

- przyjęcia płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności. 

Wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności spowoduje 

również wzrost obciążeń dla podatników, będących kupującymi. Dokonanie 

przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności nie będzie mogło 

nastąpić w ramach procesu zamówienia online (gdzie z reguły najpopularniejszą 

metodą jest szybka płatność przy pośrednictwie operatora płatności); będzie 

bowiem dokonywane przelewem bankowym dopiero po otrzymaniu faktury, jako 

odrębna czynność dokonywana przez kupującego. 



21 
 

Pragniemy zauważyć, że jak wynika z deklaracji władz Rzeczpospolitej Polskiej, 

Polska powinna dążyć do wprowadzania w jak największym zakresie 

innowacyjności, w tym w zakresie nowoczesnych form płatności bezgotówkowych, 

m.in. w celu redukcji kosztów pracy. Wyrazem tych dążeń jest chociażby projekt 

ustawy z dnia 19 stycznia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z 

rozwojem płatności bezgotówkowych. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy „celem 

projektu jest upowszechnienie stosowania płatności bezgotówkowych (...) (również 

z użyciem innowacyjnych instrumentów i usług płatniczych, płatności mobilnych i 

zbliżeniowych (...)". W naszej opinii Projekt nie uwzględnia nowoczesnych usług 

płatniczych w procesie nabywania towarów i usług. 

Rozwiązaniem ww. problemu związanego z koniecznością odroczenia płatności do 

momentu wystawienia i otrzymania faktury byłoby umożliwienie wprowadzenia w 

komunikacie przelewu podzielonego możliwości wskazania innych elementów 

identyfikujących (pośrednio lub bezpośrednio) transakcję, za którą dokonywana 

jest płatność (przykładowo numeru zamówienia, w związku z którym dokonywana 

jest płatność, numeru dokonywanej transakcji na platformie handlowej czy w 

sklepie internetowym lub jakiegokolwiek innego znacznika pozwalającego 

jednoznacznie powiązać płatność w mechanizmie podzielonej płatności z konkretną 

transakcją), obok już wprowadzonego obowiązku podawania numeru faktury (art. 

108a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT). 

Zakładamy, że skoro w sytuacji określonej w art. 1 pkt 10) lit. b) Projektu 

ustawodawca dopuszcza możliwość wpisania do komunikatu przelewu innych 

informacji {„okresu, za który dokonywana jest płatność") zamiast numeru faktury, 

podobna możliwość istniałaby również dla wpisania innych danych wskazujących 

na transakcję opłacaną w ramach podzielonej płatności. 

W naszej opinii takie rozwiązanie zapewni realizację celu ustawodawcy, należny 

podatek VAT z tytułu transakcji trafi bowiem na rachunek VAT sprzedawcy, 

niemniej umożliwi nabywcom korzystanie z nowoczesnych form zakupów i 

płatności. 

 

Polska 

Organizacja 

Przemysłu i 

Handlu 

Naftowego 

Zgodnie z projektowanym art. 108a ust. 1a obowiązkowy mechanizm podzielonej 

płatności będzie dotyczył transakcji powyżej 15 tys. zł w zakresie towarów i usług z 

załącznika 15 do ustawy o VAT. Postulujemy o doprecyzowanie przedmiotowego 

przepisu w zakresie zdefiniowania pojęcia ,,transakcji” podlegającej zapłacie w 

obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności. Czy przez „jednorazową 

wartość transakcji”, należy rozumieć wartość wynikającą z danej faktury (w tym 

produktów nie objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności), czy 

jest to wartość  określonej pozycji na fakturze (podlegająca obowiązkowemu 

mechanizmowi podzielonej płatności), czy też wartość łączna wszystkich pozycji na 

fakturze, objętych mechanizmem podzielonej płatności. Prosimy również o 

potwierdzenie, że miesięczny limit 12 000 zł, wskazywany w kontekście 

ograniczenia odpowiedzialności solidarnej, nie ma zastosowania ani w odniesieniu 

do obowiązku umieszczania odpowiedniej informacji na fakturze, ani obowiązku 

stosowania mechanizmu podzielonej płatności.  

Kwestia ta jest o tyle istotna, że za brak odpowiedniego oznaczenia faktury 

adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” a także za zapłatę poza tym 

mechanizmem grożą bardzo poważne konsekwencje. Sugerujemy także wydanie 

Uwaga uwzględniona – przepis wraz z uzasadnieniem 
zostanie doprecyzowany 
Zmodyfikowano przepisy i obowiązek stosowania mechanizmu 
podzielonej płatności powiązano z fakturą a nie transakcją. Po 
zmianie odesłanie do przepisu ustawy Prawo przedsiębiorców 
dotyczy wyłącznie kwoty. 
Limit 12 000 zł, od którego ma być stosowana 
odpowiedzialność podatkowa w wyniku przeprowadzonych 
konsultacji został zniesiony. Zatem odpowiedzialność 
podatkowa będzie stosowana od tzw. złotówki i będzie 
dotyczyła nabycia towarów wymienionych w załączniku nr 15. 
Górnym limitem do stosowania odpowiedzialności 
podatkowej będzie kwota 15 000 zł – ponieważ powyżej tej 
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Objaśnień podatkowych do zmian w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, 

gdzie kwestia definicji pojęcia ,,transakcji” miałaby szanse być odpowiednio 

wyjaśniona, w szczególności w odniesieniu do specyfiki działania poszczególnych 

branż (np. branża paliwowa, budowlana). Zgłoszenie tego postulatu jest uzasadnione 

w świetle następujących hipotetycznych sytuacji: 

Przykład 1: w danym miesiącu wystawianych jest kilka faktur (na towary objęte 

załącznikiem nr 15) dla jednego kontrahenta, na różne kwoty z czego ostatnia 

przekracza limit 15 tys. zł (np. 1 faktura na 10 tys. zł, druga na 3 tys. a trzecia na 3 

tys.).  

Przykład 2: faktury są wystawiane na podstawie zamówień/umów, a wartość tych 

umów/zamówień znacznie przekracza kwotę 15 tys. zł,  jednakże żadna z faktur nie 

przekroczy kwoty 15 tys. zł.  

W związku z wynikającymi z zaprezentowanych przykładów wątpliwościami, które 

sprowadzają się do pytania: ,,którą z kliku faktur podatnik musi oznaczyć adnotacją 

,,MPP” w naszej opinii uzasadnione jest zdefiniowanie pojęcia ,,transakcji” na 

potrzeby stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. 

 

kwoty występuje już obowiązek zastosowania podzielonej 
płatności i odpowiedzialność nie będzie stosowana. 

Federacja 

Przedsiębiorc

ów Polskich  

Nowoprojektowany przepis ustawy VAT, wprowadzający obowiązek stosowania 

MPP w odniesieniu do określonej grupy towarów (wskazanych w załączniku nr 15 

projektu), określa również skutki naruszenia wskazanych obowiązków, m.in. 

sankcje VAT oraz brak prawa do rozpoznania wydatków (których płatność została 

dokonana z pominięciem MPP) za koszt podatkowy. Biorąc pod uwagę praktykę 

gospodarczą, na gruncie przepisów ustawy VAT i CIT (w tym nowelizacji 

oczekujących na publikację, tj. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw), projektowane 

regulacje wydają się być nieuzasadnione.  

Regulacje te nie uwzględniają faktu, iż w obrocie gospodarczym powszechnym 

zdarzeniem jest wzajemne potrącenie wierzytelności (na podstawie przepisów 

KC), czy też ustalanie w obrocie krajowym wynagrodzenia i jego płatności w 

walucie obcej (co stanowi narzędzie naturalnego hedgingu w odniesieniu do 

łańcucha dostaw dla których płatność określana jest w walucie, a jednocześnie nie 

jest objęte MPP, z uwagi na płatność w walucie innej niż PLN).  

Są to standardowe działania, które podejmują przedsiębiorcy dla ograniczenia 

potencjalnych strat. Tymczasem projektowany przepis ustawy VAT, w każdym z 

w/w przypadku (zastosowania potrącenia lub określenia płatności w walucie) 

skutkować będzie ustaleniem sankcji VAT w wysokości 100% kwoty podatku 

(nowoprojektowany art. 108a ust. 7 ustawy VAT), jak również pozbawieniem 

podatnik prawa do zaliczenia takich wydatków do kosztów podatkowych w 

rozliczeniu CIT.  

Stąd też, wydaje się być uzasadnionym, wprowadzenie dodatkowych regulacji, które 

umożliwią przedsiębiorcom stosowanie dotychczasowych narzędzi 

minimalizujących (kompensaty czy rozliczenia w walucie) ryzyko prowadzenia 

działalności gospodarczej, a jednocześnie ochronę wpływów budżetowych. 

 

Uwaga częściowo nieuwzględniona –  
Ad. sankcji stosowanych za naruszenie przedmiotowych 
przepisów – częściowo uwzględniona – zmodyfikowano zapisy 
w tym zakresie i wprowadzono przypadki/sytuacje w których 
nie będzie ustalana sankcja. Ponadto znacznie obniżono 
wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 
Ad. wzajemne potrącenia wierzytelności uwzględnione – 
dodano przepis, zgodnie z którym dokonanie wzajemnej 
kompensaty nie narusza przepisów nakładających obowiązek 
dokonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności 
Ad. płatności w walucie obcej – nieuwzględnione - Należy 
pamiętać, że istotnym elementem mechanizmu podzielonej 
płatności jest przekazanie kluczowych elementów transakcji 
pomiędzy bankami tak, aby informacja o nadaniu płatności, 
jako mechanizm podzielonej płatności dotarła do banku 
odbiorcy w niezmienionej postaci, pozwalającej na 
odpowiednie księgowanie po stronie beneficjenta, czyli 
wydzielenie kwoty VAT na rachunek VAT. W tym celu polskie 
środowisko bankowe przy płatnościach dokonywanych w PLN 
wypracowało jednolite zasady formatowania komunikatów w 
systemach Elixir i SORBNET. Zasady te gwarantują, że płatność 
inicjowana, jako mechanizm podzielonej płatności jest 
rozpoznawana po stronie banku odbiorcy i kwota VAT jest 



23 
 

księgowana na rachunku VAT. Takie działanie gwarantuje 
szczelność systemu. Natomiast w przypadku płatności 
realizowanych w walutach innych niż PLN, rozliczenia 
odbywają się przy wykorzystaniu systemu SWIFT lub SEPA. 
Systemy te pozostają pod nadzorem organizacji 
ogólnoświatowych (SWIFT) lub europejskich (SEPA), zatem nie 
jest możliwe, tak jak to ma miejsce w systemach Elixir i 
SORBNET, uzgodnienie zasad formatowania komunikatów 
wysyłanych systemami SWIFT lub SEPA.  
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że płatności walutowe są 
rozliczane za pośrednictwem banków zagranicznych. Z uwagi 
na pośrednictwo banków zagranicznych, nie jest możliwe 
zapewnienie przekazania wszystkich informacji dotyczących 
płatności walutowych (przykładowo wskazania, że płatność 
jest realizowana w mechanizmie podzielonej płatności). 
Ponadto banki zagraniczne niepodlegające polskim regulacjom 
nie mają obowiązku stosować zasad ustalonych dla 
mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to duże ryzyko 
rozszczelnienia systemu VAT poprzez błędne rozpoznanie 
komunikatu płatniczego prowadzące do księgowania 
otrzymanej płatności w całości na rachunku beneficjenta (bez 
podziału na wartość netto i VAT) i w efekcie wyprowadzenie 
kwoty VAT poza system rachunków VAT.  
Reasumując, z uwagi na brak możliwości zapewnienia 
szczelności systemu odstąpiono od dopuszczenia możliwości 
dokonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności w 
innych walutach.  

MDDP 

Michalik 

Dłuska 

Dziedzic i 

Partnerzy 

spółka 

doradztwa 

podatkowego 

spółka 

akcyjna 

 

Uważamy, że ustawodawca powinien konsekwentnie odnosić się do faktur 

dokumentujących dostawy towarów i świadczenie usług a nie - transakcje.  

Art. 108a ust. 1b wprowadza - w niektórych przypadkach trudny do realizacji 

obowiązek przyjęcia płatności dokonywanej w MPP. Uważamy, że z punktu 

widzenia systematyki przepisów regulacja ta powinna odnosić się do faktury, "o 

której mowa w ust. 1a" a nie - w art. 106e ust. 1 pkt 18.   

Uwaga nieuwzględniona – zaproponowane w projekcie 
odwołanie jest właściwe.  
 

Pracodawcy Pracodawcy RP zwracają uwagę, iż zgodnie z art. 1 pkt 10) lit. a) Uwaga nieuwzględniona – obowiązek dokonania płatności z 
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Rzeczypospoli

tej Polskiej 
projektu: Wart. 108a po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 
„1a. Przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z faktury 

dokumentującej transakcje określone w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

- Prawo przedsiębiorców, których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w 

załączniku nr 15 do ustawy, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm 

podzielonej płatności. 

Natomiast zgodnie z art. z art. 5 pkt. 2) Projektu: 

po art. 57b dodaje się art. 57c w brzmieniu: 

„Art. 57c.§ 1. Podatnik, który wbrew obowiązkowi, dokonuje płatności kwoty 

należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej 

płatności, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. (...)" 

Mając na uwadze powyższe przepisy należy zauważyć, że proponowane brzmienie 

art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług nakłada de facto na odbiorcę 

towarów lub usług następujące obowiązki: 

a) weryfikację wartości transakcji (czy przekroczony jest próg 15.000 zł 

wskazany w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców), 

b) weryfikację przedmiotu transakcji (czy przedmiot transakcji jest ujęty w 

Załączniku nr 15), 

c) zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w przypadku, gdy wyżej 

wymienione weryfikacje dadzą wynik pozytywny, tj. zostanie osiągnięty lub 

przekroczony próg 15.000 zł oraz przedmiot transakcji jest wymieniony w 

Załączniku nr 15 do ustawy. 

Niewykonanie powyższych obowiązków może skutkować odpowiedzialnością 

karno - skarbową wobec osoby, która była odpowiedzialna za nieprzeprowadzenie 

ww. weryfikacji oraz dokonanie płatności w mechanizmie podzielonej płatności. 

Należy zwrócić uwagę, że o ile obowiązek weryfikacji wartości transakcji oraz 

obowiązek dokonania płatności w systemie mechanizmu podzielonej płatności są 

kwestiami, na które podatnik, jego pracownicy lub podwykonawcy (np. w 

przypadku centrów rozliczeń wspólnych) mają wpływ, to weryfikacja przedmiotu 

transakcji może często być utrudniona lub niemożliwa. 

Jasna i klarowna jest sytuacja, gdy dostawca w przypadku sprzedaży towarów lub 

usług, które wymienione są w Załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów 

usług oznacza fakturę wyrazami „mechanizm podzielonej płatności". Wówczas 

kwestia weryfikacji z lit. b) jest oczywista. 

Jeśli natomiast dostawca - mimo ciążącego na nim obowiązku - nie oznaczy faktury 

wyrazami „mechanizm podzielonej płatności", to odbiorca nie powinien ponosić 

negatywnych skutków z tym związanych. 

W Załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług wymienione są 

towary i usługi według ich symboli PKWiU. Kwestie klasyfikacji towarów i usług 

wiążą się często ze specjalistyczną wiedzą na temat produktów. Zdaje sobie z tego 

sprawę Rada Ministrów, która wydaje rozporządzenie dotyczące PKWiU. W 

załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2015 r, poz. 1676) zawarto 

Zasady Metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów I Usług (PKWiU 2015) - dalej: 

„Metodologia". 
W pkt 7.3 Metodologii określone zostały zasady zaliczania danego produktu do 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności powstaje 
bez względu na fakt, czy wystawca faktury wywiązał się ze 
swojego obowiązku, czyli zamieszczenia na fakturze stosownej 
informacji „mechanizm podzielonej płatności”. 
Zdajemy sobie sprawę, że zdarzają się problemy z 
zaklasyfikowaniem towaru czy usługi do danej kategorii ale nie 
są to masowe sytuacje. W większości przypadków podatnicy 
znają już klasyfikację nabywanych towarów czy usług wobec 
czego nie będą mieli problemów z określeniem czy  transakcje 
powinny być rozliczane w mechanizmie podzielonej płatności 
czy też nie.  
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odpowiedniego grupowania: 

7 .3  Zal i czan ie  d anego  produktu  do  odpo wiedniego  grupo wania  

jes t  obo wiązkiem p roducenta  (względnie  u s łu godawcy)  

Zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU 2015 
należy do  obo wiązkó w producenta  (u s ługod awcy)  t ego  produktu .  

Wynika to z faktu, że właśnie producent  (us łu godawca)  po siad a 

wszystki e  in formac je  n iezb ędne do  właściwego zal iczen ia  

produktu  do  odpowiedn iego  grupo wania  PKWiU 2015 ,  t j .  

in formac je  do tyczące ro dzaju  użytego  suro wca,  technolo gi i  

wytwarzania ,  konst ru kcj i  i  p rzezn aczenia  wyrobu  lub  charakte ru  

usługi  (pogrubienie własne). 

W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania, do którego należy 

zaliczyć produkt, producent  lub usług odaw ca może  zw rócić  s i ę  o  

po moc do w łaściw ej  jednostki  GUS  wskazanej w komunikacie Prezesa 

GUS w sprawie udzielania informacji dotyczącej standardów klasyfikacyjnych, 

publikowanym w Dzienniku Urzędowym GUS. 

Mając na uwadze powyższe, nie można wymagać od odbiorcy towarów lub usług, 

żeby weryfikował on poprawność zaklasyfikowania przez dostawcę sprzedawanych 

przez niego produktów (usług) lub dokonywał za niego tej klasyfikacji, a w 

konsekwencji dokonywał weryfikacji, czy dana sprzedaż podlega pod obligatoryjny 

mechanizm podzielonej płatności, czy też nie. Odbiorca nie ma tak dogłębnej 

wiedzy na temat produktów, jak dostawca. To na dostawcy ciąży obowiązek 

odpowiedniego zaklasyfikowania sprzedawanych towarów lub usług oraz 

oznaczenia faktury wyrazami „mechanizm podzielonej płatności". Natomiast 

niewykonanie tego obowiązku przez dostawcę lub uchybienie mu nie powinno 

powodować odpowiedzialności po stronie odbiorcy. Nie można przerzucać 

obowiązków i odpowiedzialności (w szczególności karnoskarbowej) dostawcy 

towarów lub usług na odbiorcę, a w szczególności nie można karać odbiorcy lub 

jego pracowników za niedociągnięcia/błędy popełnione przez dostawcę. 

Dodatkowo zwracamy uwagę, że przerzucanie na odbiorców obowiązku 

weryfikacji klasyfikacji towarów lub usług do poprawnego grupowania PKWiU 

oraz weryfikacji, czy dany towar/usługa jest wymieniony w Załączniku nr 15 może 

spowodować ogromne obciążenia administracyjne. Jak wspomniano powyżej, to 

dostawca ma największą wiedzę na temat specyfiki swoich produktów lub usług i 

największe kwalifikacje w zakresie ich klasyfikacji. Ponadto takie czynniki jak: 

- szybkie zmiany technologiczne, które mogą mieć wpływ na klasyfikację, 

- duża ilość dostawców, 

- szeroki asortyment produktów i 

- ogromna różnorodność towarów lub usług 

wpływają wręcz na niemożność szczegółowej weryfikacji dostaw pod względem 

klasyfikacji do poprawnego grupowania PKWiU. Szczególnie, że przepisy prawa 

nie wymagają od dostawców przedstawiania do każdej dostawy np. opinii 

Głównego Urzędu Statystycznego odnośnie klasyfikacji do poprawnego 

grupowania PKWiU towarów lub usług. Natomiast zamówienie i otrzymanie na 

czas komponentów ma strategiczne znaczenie dla terminowości wywiązywania się 

z zobowiązań wobec klientów, a wprowadzenie (chociażby pośrednio) obowiązku 

weryfikacji poprawności klasyfikacji towarów lub usług może prowadzić do 
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znacznych opóźnień i wpływać na obniżenie reputacji danego podmiotu. 

W związku z powyższym proponujemy, aby zmienić brzmienie art. 1 pkt 10) lit. a) 

Projektu w następujący sposób: 

po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z faktury 

dokumentującej transakcje określone wart. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - 

Prawo przedsiębiorców, opatrzonej  w yraza mi  „ mechaniz m 

podzie lonej  płatności" ,  podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm 

podzielonej płatności". 

 

Pracodawcy 

Rzeczypospoli

tej Polskiej 

Nowoprojektowany przepis ustawy VAT, wprowadzający obowiązek stosowania 

MPP w odniesieniu do określonej grupy towarów (wskazanych w załączniku nr 15 

projektu), określa również skutki naruszenia wskazanych obowiązków, m.in. 

sankcje VAT oraz brak prawa do rozpoznania wydatków (których płatność została 

dokonana z pominięciem MPP) za koszt podatkowy. Biorąc pod uwagę praktykę 

gospodarczą, na gruncie przepisów ustawy VAT i CIT (w tym nowelizacji 

oczekujących na publikację, tj. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw), projektowane 

regulacje wydają się być nieuzasadnione.  

Regulacje te nie uwzględniają faktu, iż w obrocie gospodarczym powszechnym 

zdarzeniem jest wzajemne potrącenie wierzytelności (na podstawie przepisów 

KC), czy też ustalanie w obrocie krajowym wynagrodzenia i jego płatności w 

walucie obcej (co stanowi narzędzie naturalnego hedgingu w odniesieniu do 

łańcucha dostaw dla których płatność określana jest w walucie, a jednocześnie nie 

jest objęte MPP, z uwagi na płatność w walucie innej niż PLN).  

Są to standardowe działania, które podejmują przedsiębiorcy dla ograniczenia 

potencjalnych strat. Tymczasem projektowany przepis ustawy VAT, w każdym z 

w/w przypadku (zastosowania potrącenia lub określenia płatności w walucie) 

skutkować będzie ustaleniem sankcji VAT w wysokości 100% kwoty podatku 

(nowoprojektowany art. 108a ust. 7 ustawy VAT), jak również pozbawieniem 

podatnik prawa do zaliczenia takich wydatków do kosztów podatkowych w 

rozliczeniu CIT.  

Stąd też, wydaje się być uzasadnionym, wprowadzenie dodatkowych regulacji, które 

umożliwią przedsiębiorcom stosowanie dotychczasowych narzędzi 

minimalizujących (kompensaty czy rozliczenia w walucie) ryzyko prowadzenia 

działalności gospodarczej, a jednocześnie ochronę wpływów budżetowych. 

 

Uwaga częściowo uwzględniona –  
Ad. sankcji wprowadzanych przedmiotowym projektem – 
częściowo uwzględniona –zmodyfikowano zapisy w zakresie 
sankcji, tj. określono przypadki w których nie będą stosowane 
sankcje. Ponadto znacznie obniżono wysokość ewentualnej 
sankcji – ze 100% do 30%. 
Ad. wzajemne potrącenia wierzytelności uwzględnione – 
dodano przepis, zgodnie z którym dokonanie wzajemnej 
kompensaty nie narusza przepisów nakładających obowiązek 
dokonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności 
Ad. płatności w walucie obcej – nieuwzględnione - Należy 
pamiętać, że istotnym elementem mechanizmu podzielonej 
płatności jest przekazanie kluczowych elementów transakcji 
pomiędzy bankami tak, aby informacja o nadaniu płatności, 
jako mechanizm podzielonej płatności dotarła do banku 
odbiorcy w niezmienionej postaci, pozwalającej na 
odpowiednie księgowanie po stronie beneficjenta, czyli 
wydzielenie kwoty VAT na rachunek VAT. W tym celu polskie 
środowisko bankowe przy płatnościach dokonywanych w PLN 
wypracowało jednolite zasady formatowania komunikatów w 
systemach Elixir i SORBNET. Zasady te gwarantują, że płatność 
inicjowana, jako mechanizm podzielonej płatności jest 
rozpoznawana po stronie banku odbiorcy i kwota VAT jest 
księgowana na rachunku VAT. Takie działanie gwarantuje 
szczelność systemu. Natomiast w przypadku płatności 
realizowanych w walutach innych niż PLN, rozliczenia 
odbywają się przy wykorzystaniu systemu SWIFT lub SEPA. 
Systemy te pozostają pod nadzorem organizacji 
ogólnoświatowych (SWIFT) lub europejskich (SEPA), zatem nie 
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jest możliwe, tak jak to ma miejsce w systemach Elixir i 
SORBNET, uzgodnienie zasad formatowania komunikatów 
wysyłanych systemami SWIFT lub SEPA.  
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że płatności walutowe są 
rozliczane za pośrednictwem banków zagranicznych. Z uwagi 
na pośrednictwo banków zagranicznych, nie jest możliwe 
zapewnienie przekazania wszystkich informacji dotyczących 
płatności walutowych (przykładowo wskazania, że płatność 
jest realizowana w mechanizmie podzielonej płatności). 
Ponadto banki zagraniczne niepodlegające polskim regulacjom 
nie mają obowiązku stosować zasad ustalonych dla 
mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to duże ryzyko 
rozszczelnienia systemu VAT poprzez błędne rozpoznanie 
komunikatu płatniczego prowadzące do księgowania 
otrzymanej płatności w całości na rachunku beneficjenta (bez 
podziału na wartość netto i VAT) i w efekcie wyprowadzenie 
kwoty VAT poza system rachunków VAT.  
Reasumując, z uwagi na brak możliwości zapewnienia 
szczelności systemu odstąpiono od dopuszczenia możliwości 
dokonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności w 
innych walutach.  

 Art. 1 pkt 

10 lit. b) 

projektu  

(art. 108a 

ust. 3a i 3b 

ustawy o 

VAT) 

Związek 

Pracodawców 

Polska Miedź 

Regulacja jest zasadna (z uwagi na możliwość ograniczenia ponoszonych kosztów 

obsługi płatności w MPP). Jednakże proponowane rozwiązanie może mieć bardzo 

ograniczone zastosowanie. Zauważyć bowiem należy, że jedna płatność dotycząca 

wielu faktur jest dokonywana, gdy termin wymagalności wszystkich zobowiązań 

jest tożsamy. Natomiast w praktyce, w przypadku wielu transakcji z tym samym 

kontrahentem, najczęściej występują różne terminy płatności. Stąd też trudno uznać 

w takiej sytuacji, że przedsiębiorcy skłonni będą do korzystania z projektowanego 

rozwiązania (poprzez przedwczesne angażowanie środków pieniężnych i ponoszenie 

kosztów takiego zaangażowania).  

W związku z powyższym, zasadnym byłoby rozważenie budowy takiego 

rozwiązania (komunikatu), które umożliwiałoby tzw. paczkowanie płatności przez 

zastosowaniu MPP do wielu kontrahentów, jednakże dokonywanych z tym samym 

terminem płatności (co było powszechnie stosowane przed wprowadzeniem MPP). 
 

Uwaga nieuwzględniona – funkcjonalność wnioskowana przez 
Związek w pewnym zakresie już funkcjonuje. Podatnik może 
bowiem zlecić bankowi dokonanie np. 500 przelewów, 
przekazując jednocześnie informacje o 500 
przelewach dotyczących 500 faktur. W takiej sytuacji 
mechanizm podzielonej płatności może zostać zastosowany, 
ponieważ będzie możliwe powiązanie konkretnej płatności 
z konkretną fakturą, a tylko zlecenie dla banku ma formę 
zbiorczą. 
Nie jest możliwe ze względów szczelności systemu 
wprowadzenie płatności paczkowych, w których nie da się 
przyporządkować konkretnej płatności do konkretnej faktury.  

Polska 

Organizacja 

Przemysłu i 

Handlu 

Naftowego 

Proponowana zmiana w art. 108a ust. 3a-3b ustawy VAT wprowadza możliwość 

dokonywania jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. W 

takim przypadku ustawodawca przewidział, że komunikat przelewu musi 

obejmować wszystkie faktury otrzymane przez podatnika w danym okresie od 

jednego dostawcy i zawierać całą kwotę podatku VAT wykazanego na tych 

Uwaga nieuwzględniona – projektowany przepis nie 
wprowadza obowiązku stosowania przelewów zbiorczych. 
Przepis ten jest alternatywą do przelewu per faktura i został 
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otrzymanych fakturach. Wydaje się, że wprowadzenie obowiązku zapłaty w ramach 

mechanizmu podzielonej płatności za wszystkie faktury, również za te obejmujące 

towary i usługi niewymienione w projektowanym załączniku nr 15 jest niezgodne z 

Decyzją Wykonawczą Rady (UE) 2019/210 z 18 lutego 2019 r. (Dz.U. UE L51/19). 

Dodatkowo, w związku z proponowanym brzmieniem art. 108 a ust. 3a ustawy o 

VAT pojawia się wątpliwość, czy w sytuacji, w której podatnik otrzymuje kilka 

faktur wystawionych tego samego dnia raz w miesiącu – czy może dokonać 

przelewu zbiorczego, o którym mowa w tym przepisie.  

Dodatkowo wymaga doprecyzowania kwestia, że płatność zbiorcza za faktury 

otrzymane w jednym okresie rozliczeniowym od danego kontrahenta obejmuje 

również faktury korygujące ( +/-). Ponad to w uzasadnieniu do projektu wskazano, 

że w sytuacji zbiorczych płatności, komunikat przelewu musi obejmować wszystkie 

faktury otrzymane jednego dnia więc w sytuacji, kiedy takie faktury będą miały 

różne terminy płatności skorzystanie ze zbiorczego przelewu tylko dla części faktur 

z takim samym terminem płatności, nie będzie możliwe.  

Proponujemy zmianę polegającą na możliwości przelewu zbiorczego za faktury i 

faktury korygujące otrzymane tego samego dnia lub w tym samym okresie 

rozliczeniowym bez zastrzeżenia, że komunikat przelewu musi obejmować 

wszystkie faktury z danego okresu rozliczeniowego.  

 

zaproponowany w związku ze zgłaszanymi przez podatników 
sygnałami. Zatem to podatnik będzie decydował czy chce 
skorzystać z wprowadzanej możliwości i dokonać przelewu za 
więcej niż jedną fakturę i wówczas musi dostosować się do 
warunków towarzyszących takiemu przelewowi, czy też 
dokonuje płatności za pojedynczą fakturę.  
Przyjęcie propozycji Organizacji polegającej na odstąpieniu od 
warunku aby taki przelew obejmował wszystkie faktury 
otrzymane w danym okresie nie jest możliwe. Oznaczałoby to 
bowiem trudności w ustaleniu, która konkretnie faktura i w 
jakiej części została rozliczona w mechanizmie podzielonej 
płatności. Biorąc pod uwagę walory ochronne wynikające ze 
stosowania podzielonej płatności konieczne jest aby była 
możliwość przyporządkowania konkretnej płatności do 
konkretnej faktury. Propozycja Organizacji nie daje takiej 
możliwości, co mogłoby skutkować sporami między organem 
podatkowym a podatnikiem.    
Nie ma przeszkód aby podatnik dokonał przelewu zbiorczego 
w sytuacji opisanej przez Organizację - za kilka faktur 
wystawionych jednego dnia, nawet jeśli faktury na jego rzecz 
wystawiane są raz w miesiącu.  

Polski 

Związek 

Pracodawców 

Budownictwa  

Ograniczenie możliwości dokonywania zbiorczych przelewów jedynie do sytuacji, 

gdy opłacane są wszystkie faktury otrzymane przez podatnika w okresie nie 

krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc od jednego dostawcy, a 

komunikat przelewu zawiera całą kwotę podatku VAT wykazanego na tych 

fakturach, może spowodować, że zbiorcze przelewy nie będą stosowane lub będą 

stosowane niezwykle rzadko.  

Rozbieżność pomiędzy terminem odbioru faktury a datą jej wpływu do działów 

księgowych jest dość częstym zjawiskiem. Jest to sytuacja trudna do 

wyeliminowania w szczególności wśród podatników świadczących usługi 

budowlane, których zakres działalności obejmuje często wiele lokalizacji, a procesy 

księgowe zostały scentralizowane. Bak pewności, czy w komunikacie przelewu 

uwzględnione zostaną wszystkie faktury otrzymane w danym okresie, może 

spowodować, że zbiorcze komunikaty przelewów nie będą stosowane.  

Z tych powodów niepraktyczne jest rozwiązanie wiążące kwotę przelewu 

zbiorczego z sumaryczną wartością wykazaną na wszystkich fakturach w danym 

okresie rozliczeniowym.  

 

Podkreślamy również, że analizowane przepisy w praktyce zmieniają terminy 

płatności ustalone przez strony transakcji. Wprowadzają one bowiem możliwość 

zapłaty kilku faktur jednocześnie, ale nakazują, aby zapłata dotyczyła wszystkich 

Uwaga częściowo uwzględniona  -  
ad. otrzymanie faktury – uwzględniono – zmieniono 
brzmienie regulacji i decydująca będzie data wystawienia 
faktury, co wyeliminuje opisany przez Związek problem 
wynikający ze specyfiki świadczonych usług (różne lokalizacje, 
termin dotarcia faktury do działu księgowego) czy też kwestię 
rozumienia początku przedziału czasowego.  
 
ad. wprowadzenie obowiązkowego MPP do wszystkich faktur 
płaconych przelewem zbiorczym – nie uwzględniono - 
projektowany przepis nie wprowadza obowiązku stosowania 
przelewów zbiorczych. Przepis ten jest alternatywą do 
przelewu per faktura i został zaproponowany w związku ze 
zgłaszanymi przez podatników sygnałami. Zatem to podatnik 
będzie decydował czy chce skorzystać z wprowadzanej 
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faktur (a więc również tych nieobjętych MPP – co potwierdza uzasadnienie do 

projektu), jakie podatnik otrzymał w danym okresie. Zatem wysoce prawdopodobne 

jest, że część faktur opłacana będzie przed terminem płatności, a część po nim. 

Zwracamy również uwagę, że przepis ten de facto wprowadza obowiązkowy MPP 

dla wszystkich transakcji w danym okresie (niezależnie od ich klasyfikacji PKWiU). 

Jest to w naszej ocenie niezgodne z decyzją wykonawczą, w myśl której 

obowiązkowym MPP mogą zostać objęte wyłącznie transakcje dotyczące 

wybranych kategorii towarów i usług. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest: 

 umożliwienie dokonywania zbiorczych przelewów poprzez wskazanie w treści 

komunikatu przelewu, jakich konkretnie faktur przelew dotyczy lub  

 wprowadzenie rozwiązania zakładającego dokonywanie przelewów 

zbiorczych, ale z pominięciem jednej konkretnej faktury lub danej określonej 

liczby (partii) faktur. 

Ograniczenie w możliwości stosowania zbiorczych poleceń przelewów do sytuacji, 

w której kwota przelewu jest identyczna z wartością faktury, powoduje, że część 

transakcji nie zostanie objęta MPP. Część systemów księgowych/płatności może 

dokonywać zaokrągleń kwot wynikających z zsumowania wartości poszczególnych 

faktur, co może spowodować, że nie będą one mogły zostać zrealizowane w MPP (z 

uwagi na drobne, „groszowe” różnice między kwotami wykazanymi na fakturach a 

poddawanymi płatności). W takiej sytuacji proponujemy, aby przyjąć rozwiązanie 

wskazujące sposób postępowania w przypadku, gdy dojdzie do niewielkiej różnicy 

pomiędzy wartością zbiorczego przelewu a wartością faktur.  

Dodatkowo warto, aby wprowadzane regulacje określały sposób działania w 

sytuacji pomyłki w wartości dokonanego przelewu. Zdarzają się bowiem sytuacje 

błędów/niedopatrzeń przy wprowadzaniu kwot przelewów. Dlatego też 

proponujemy, aby: 

 określić, że różnica do pewnej niewielkiej kwoty nie wyłącza możliwości 

realizacji zbiorczego przelewu; oraz 

 umożliwić podatnikom naprawienie pomyłki poprzez realizację drugiego 

zbiorczego przelewu dotyczącego określonych faktur. 

 

Niezależnie od powyższych uwag legislacyjnie wadliwe jest oznaczenie początku 

przedziału czasowego, w którym zostały otrzymane faktury opłacane zbiorczo, jako 

okresu „nie krótszego niż jeden dzień”. W zależności bowiem od rozumienia tego 

niefortunnego określenia: jeżeli ocena jest dokonywana z dokładnością do jednego 

dnia, faktury nie mogą być otrzymane w czasie krótszym niż dzień (w takim 

przypadku warunek ten jest trywialnie spełniony, a zatem jego nakładanie jest 

zbędne). Jeżeli natomiast jest ona dokonywana z dokładnością większą, to faktury 

rzeczywiście mogą być otrzymane w okresie krótszym, np. w tej samej godzinie; w 

takim przypadku faktury nie mogłyby być opłacane zbiorczo – taki efekt byłby 

jednak jawnie niezgodny z intencją projektodawców i niedorzeczny. 

 

możliwości i dokonać przelewu za więcej niż jedną fakturę i 
wówczas musi dostosować się do warunków towarzyszących 
takiemu przelewowi, czy też dokonuje płatności za pojedynczą 
fakturę. W ocenie resortu zaproponowane rozwiązanie jako 
alternatywa głównej funkcjonalności czyli zapłata per faktura 
nie stanowi naruszenia otrzymanej decyzji derogacyjnej.  
Przyjęcie propozycji Związku polegającej na wprowadzeniu 
możliwości dokonywania przelewów zbiorczych z pominięciem 
wskazania konkretnej faktury lub określonej liczby faktur nie 
jest możliwe. Oznaczałoby to bowiem trudności w ustaleniu, 
która konkretnie faktura i w jakiej części została rozliczona w 
mechanizmie podzielonej płatności. Biorąc pod uwagę walory 
ochronne wynikające ze stosowania podzielonej płatności 
konieczne jest aby była możliwość przyporządkowania 
konkretnej płatności do konkretnej faktury. Propozycja 
Organizacji nie daje takiej możliwości, co mogłoby skutkować 
sporami między organem podatkowym a podatnikiem.    

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów i 

Producentów 

Części 
Motoryzacyjnyc

h  

W projekcie zbiorcza płatność ograniczona jest do jednego miesiąca, podczas gdy 

wiele firm operuje w dłuższych okresach rozliczeniowych, co spowoduje uciążliwą 

konieczność weryfikacji faktur pod kątem okresów w jakich zostały wystawione, 

tak by mogły one być płacone zbiorczo. Problem w tym zakresie może wystąpić 

również wtedy, gdy z uwagi na rozbieżności z jakichkolwiek względów zapłata 

Uwaga nieuwzględniona – projektowany przepis nie 
wprowadza obowiązku stosowania przelewów zbiorczych. 
Przepis ten jest alternatywą do przelewu do pojedynczej 
faktury i został zaproponowany w związku ze zgłaszanymi 
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faktury zostanie chwilowo zatrzymana. Sugerujemy w związku z tym 

przedłużenie czasu na zbiorczą zapłatę minimum do 45 dni. 

 

przez podatników sygnałami. Zatem to podatnik będzie 
decydował czy chce skorzystać z wprowadzanej możliwości i 
dokonać przelewu za więcej niż jedną fakturę i wówczas musi 
dostosować się do warunków towarzyszących takiemu 
przelewowi, czy też dokonuje płatności za pojedynczą fakturę.  
 

Związek 

Banków 

Polskich 

Wprowadzenie możliwości dokonywania zbiorczych płatności za faktury (art. 1 pkt 

10 lit. b projektu ustawy) powodować będzie w ocenie banków, jak również KIR, 

realne trudności w powiązaniu konkretnych faktur z płatnościami, i to nie tylko po 

stronie dostawców towarów i usług, ale także po stronie banków/faktorów. Brak 

możliwości powiązania płatności będzie stanowić także problem dla administracji 

podatkowej (powiązanie z JPK). Z tym zaś z kolei wiąże się realne ryzyko 

dokonania błędnego księgowania oraz istotne zwiększenie zasobów ludzkich w 

pracy wbrew idei automatyzacji procesów.  

Art. 108a ust. 3a i 3b ustawy o Vat, wprowadzający możliwość zapłaty jednym 

przelewem za więcej niż jedną fakturę, w praktyce będzie także wywoływał wiele 

wątpliwości interpretacyjnych. W szczególności podkreślić należy, iż proponowany 

zapis w art. 108a ust. 3a ustawy o VAT odnosi się do faktur „otrzymanych od 

danego wystawcy w danym okresie”, co w ocenie banków jest rozwiązaniem 

niewłaściwym, albowiem data doręczenia faktury dłużnikowi nie jest z reguły znana 

wystawcy faktury (bądź bankowi/faktorowi w związku ze świadczonymi usługami 

faktoringu bądź obsługą cesji wierzytelności). W praktyce zatem (zwłaszcza przy 

fakturach opiewających na te same kwoty) powstanie realna trudność w powiązaniu 

określonych płatności z konkretnymi numerami faktur, a tym samym pojawią się 

realne problemy dowodowe np. w celu wykazania organom podatkowym 

wyłączania odpowiedzialności solidarnej  poprzez płatność na rachunek VAT 

dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze, zwrotu otrzymanej 

płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność. 

W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy propozycję zmiany legislacyjnej:   

Propozycja skreślenia art. 1 pkt 10 lit. b) Projektu w całości  

 

Uwaga częściowo uwzględniona – zmieniono brzmienie 
regulacji i decydująca będzie data wystawienia faktury, co 
wyeliminuje opisany przez Związek problem wynikający ze 
specyfiki świadczonych usług (różne lokalizacje, termin 
dotarcia faktury do działu księgowego) czy też kwestię 
rozumienia początku przedziału czasowego. 
Dodatkowo należy zauważyć, że projektowany przepis nie 
wprowadza obowiązku stosowania przelewów zbiorczych. 
Przepis ten jest alternatywą do przelewu do pojedynczej 
faktury i został zaproponowany w związku ze zgłaszanymi 
przez podatników sygnałami. Zatem to podatnik będzie 
decydował czy chce skorzystać z wprowadzanej możliwości i 
dokonać przelewu za więcej niż jedną fakturę i wówczas musi 
dostosować się do warunków towarzyszących takiemu 
przelewowi, czy też dokonuje płatności za pojedynczą fakturę. 

KGHM 

Polska Miedź 

S.A. 

Regulacja jest zasadna (z uwagi na możliwość ograniczenia ponoszonych kosztów 

obsługi płatności w MPP). Jednakże proponowane rozwiązanie może mieć bardzo 

ograniczone zastosowanie. Zauważyć bowiem należy, że jedna płatność (zbiorcza) 

dotycząca wielu faktur jest dokonywana, gdy termin wymagalności wszystkich 

zobowiązań jest tożsamy. Natomiast w praktyce, w przypadku wielu transakcji z 

tym samym kontrahentem, najczęściej występują różne terminy płatności. Stąd też 

trudno uznać w takiej sytuacji, że przedsiębiorcy skłonni będą do korzystania z 

projektowanego rozwiązania (poprzez przedwczesne angażowanie środków 

pieniężnych i ponoszenie kosztów takiego zaangażowania).  

W związku z powyższym, zasadnym byłoby rozważenie budowy takiego 

rozwiązania (komunikatu), które umożliwiałoby tzw. „paczkowanie płatności” przez 

zastosowaniu MPP do wielu kontrahentów, jednakże dokonywanych z tym samym 

terminem płatności (co było powszechnie stosowane przed wprowadzeniem MPP). 

 

Uwaga nieuwzględniona – projektowany przepis nie 
wprowadza obowiązku stosowania przelewów zbiorczych. 
Przepis ten jest alternatywą do przelewu do pojedynczej 
faktury i został zaproponowany w związku ze zgłaszanymi 
przez podatników sygnałami. Zatem to podatnik będzie 
decydował czy chce skorzystać z wprowadzanej możliwości i 
dokonać przelewu za więcej niż jedną fakturę i wówczas musi 
dostosować się do warunków towarzyszących takiemu 
przelewowi, czy też dokonuje płatności za pojedynczą fakturę. 
Natomiast postulowana funkcjonalność w pewnym zakresie 
już funkcjonuje. Podatnik może bowiem zlecić bankowi 
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dokonanie np. 500 przelewów, przekazując jednocześnie 
informacje o 500 
przelewach dotyczących 500 faktur. W takiej sytuacji 
mechanizm podzielonej płatności może zostać zastosowany, 
ponieważ będzie możliwe powiązanie konkretnej płatności 
z konkretną fakturą, a tylko zlecenie dla banku ma formę 
zbiorczą. 
Nie jest możliwe ze względów szczelności systemu 
wprowadzenie płatności paczkowych, w których nie da się 
przyporządkować konkretnej płatności do konkretnej faktury. 

Krajowa 

Spółdzielcza 

Kasa 

Oszczędności

owo-

Kredytowa 

W odniesieniu do dodawanych przepisów art. 108a ust. 3a i 3b Ustawy VAT Kasa 

Krajowa proponuje uelastycznienie przepisów dotyczących procedury łącznej 

płatności za faktury VAT objęte obowiązkiem MPP. W obecnym brzmieniu 

projektowanych przepisów wątpliwości interpretacyjne może budzić 

sformułowanie odnoszące się do faktur otrzymanych w okresie „nie krótszym niż 

jeden dzień", podobnie jak określenie „w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc". 

W szczególności powstawać może wątpliwość, czy wspólnym komunikatem 

przelewu będą mogły być opłacane faktury podmioty systemu finansowego, w tym 

sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzące rachunki 

VAT służące rozliczaniu komunikatów przelewów zlecanych w ramach MPP. 

 

Uwaga niezrozumiała  – jeżeli w opisanej przez Kasę sytuacji 
Kasa występuje jako podatnik to projektowane zapisy znajdą 
zastosowanie, czyli Kasa regulując faktury wystawione na Jej 
rzecz będzie mogła zastosować przelew zbiorczy, przy 
uwzględnieniu zasad regulujących stosowanie przelewów 
zbiorczych – zapłata za wszystkie faktury wystawione na rzecz 
Kasy w danym okresie i komunikat przelewu zawiera całą 
kwotę podatku VAT wynikającą z tych faktur.  

Konfederacja 

Lewiatan 

Proponujemy doprecyzować, co oznacza pojęcie „okres nie krótszy niż jeden dzień 

i nie dłuższy niż jeden miesiąc" - czy chodzi o dzień/ miesiąc kalendarzowy, czy też 

o okres 24 godzin/ 30 dni lub inny okres. 

Ponadto, skoro celem ustawodawcy jest umożliwienie zbiorczego dokonywania 

zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności za faktury otrzymane w pewnym 

przedziale czasu, nie dłuższym niż miesiąc, naszym zdaniem nie jest celowe 

wprowadzanie dolnej granicy tego okresu, tj. „nie krótszy niż jeden dzień", takie 

sformułowanie wprowadza niejasność co do rozumienia omawianej regulacji. 

Na marginesie należy wskazać, że faktury otrzymane w pewnym okresie mają 

najczęściej różne terminy płatności. Czekanie do końca miesiąca i zbieranie faktur 

po to, aby móc zbiorczo opłacić „wszystkie faktury otrzymane przez podatnika od 

jednego dostawy" w mechanizmie podzielonej płatności, może prowadzić do 

przekraczania uzgodnionych terminów płatności, a tym samym może sprzyjać 

powstawaniu zatorów finansowych. Z drugiej strony, w praktyce biznesowej 

podmioty dokonując płatności za otrzymane faktury kierują się (oprócz terminu 

płatności) również własnym cash flow, czyli posiadanymi środkami pieniężnymi. 

Dlatego stawianie podatnika w sytuacji wyboru (albo każda pojedyncza faktura 

zostaje opłacona w mechanizmie podzielonej płatności, albo wszystkie faktury 

otrzymane od danego dostawcy i to wg daty ich otrzymania) może istotnie 

wpływać na płynność lub efektywność przedsiębiorstw. 

Tym samym, postulujemy usunięcie wymogu, aby zbiorczy przelew w podzielonej 

płatności dotyczył wszystkich faktur. To podatnik, kierując się datą płatności faktur 

oraz datą otrzymania ich w określonym czasie nie dłuższym niż miesiąc, powinien 

Uwaga częściowo uwzględniona 
ad. doprecyzowania określenia „miesiąc”- w uzasadnieniu do 
projektu zostanie wyjaśnione , że chodzi o miesiąc 
kalendarzowy.   
ad. usunięcie wymogu, aby zbiorczy przelew w podzielonej 
płatności dotyczył wszystkich faktur – przyjęcie propozycji nie 
jest możliwe, gdyż oznaczałoby to trudności w ustaleniu, która 
konkretnie faktura i w jakiej części została rozliczona w 
mechanizmie podzielonej płatności. Biorąc pod uwagę walory 
ochronne wynikające ze stosowania podzielonej płatności 
konieczne jest aby była możliwość przyporządkowania 
konkretnej płatności do konkretnej faktury. Propozycja 
Konfederacji nie daje takiej możliwości, co mogłoby 
skutkować sporami między organem podatkowym a 
podatnikiem 
 
ad. zapłata w ramach jednego komunikatu przelewu  oraz 
zmianę pojęcia „otrzymanych” na „wystawione” – przepisy 



32 
 

móc zdecydować, którą „część" faktur opłaci w pierwszej kolejności. Dodatkowo 

warto nadmienić, iż proponowany przepis nie adresuje sytuacji, w której podatnik 

gubi fakturę otrzymaną w danym okresie lub taka faktura z danego okresu wpływa 

do działu księgowości (z innego działu wewnętrznego przedsiębiorstwa) z 

opóźnieniem, tj. po dokonaniu zbiorczej zapłaty w ramach podzielonej płatności za 

dany okres. 

Ponadto proponujemy również doprecyzowanie brzmienia komentowanego 

przepisu, poprzez wskazanie, że „(...) zapłata w ramach jednego komunikatu 

przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności może dotyczyć 

więcej niż jednej faktury". 

Postulujemy zmianę faktur „otrzymanych" na faktury „wystawione" w podanym 

okresie. Zmiana umożliwi przy płatnościach faktoringowych porównanie 

dokonywanych rozliczeń faktur. Data wystawienia faktur jest podawana w plikach 

JPK_VAT i JPK_FA. 

 

zostały zmodyfikowane. 

Federacja 

Przedsiębiorc

ów Polskich 

Regulacja jest zasadna (z uwagi na możliwość ograniczenia ponoszonych kosztów 

obsługi płatności w MPP). Jednakże proponowane rozwiązanie może mieć bardzo 

ograniczone zastosowanie. Zauważyć bowiem należy, że jedna płatność dotycząca 

wielu faktur jest dokonywana, gdy termin wymagalności wszystkich zobowiązań 

jest tożsamy. Natomiast w praktyce, w przypadku wielu transakcji z tym samym 

kontrahentem, najczęściej występują różne terminy płatności. Stąd też trudno uznać 

w takiej sytuacji, że przedsiębiorcy skłonni będą do korzystania z projektowanego 

rozwiązania (poprzez przedwczesne angażowanie środków pieniężnych i ponoszenie 

kosztów takiego zaangażowania).  

W związku z powyższym, zasadnym byłoby rozważenie budowy takiego 

rozwiązania (komunikatu), które umożliwiałoby tzw. paczkowanie płatności przez 

zastosowaniu MPP do wielu kontrahentów, jednakże dokonywanych z tym samym 

terminem płatności (co było powszechnie stosowane przed wprowadzeniem MPP). 

 

Uwaga nieuwzględniona – funkcjonalność wnioskowana przez 
Związek w pewnym zakresie już funkcjonuje. Podatnik może 
bowiem zlecić bankowi dokonanie np. 500 przelewów, 
przekazując jednocześnie informacje o 500 
przelewach dotyczących 500 faktur. W takiej sytuacji 
mechanizm podzielonej płatności może zostać zastosowany, 
ponieważ będzie możliwe powiązanie konkretnej płatności 
z konkretną fakturą, a tylko zlecenie dla banku ma formę 
zbiorczą. 
Nie jest możliwe ze względów szczelności systemu 
wprowadzenie płatności paczkowych, w których nie da się 
przyporządkować konkretnej płatności do konkretnej faktury.  

Pracodawcy 

Rzeczypospoli

tej Polskiej  

Regulacja jest zasadna (z uwagi na możliwość ograniczenia ponoszonych kosztów 

obsługi płatności w MPP). Jednakże proponowane rozwiązanie może mieć bardzo 

ograniczone zastosowanie. Zauważyć bowiem należy, że jedna płatność dotycząca 

wielu faktur jest dokonywana, gdy termin wymagalności wszystkich zobowiązań 

jest tożsamy. Natomiast w praktyce, w przypadku wielu transakcji z tym samym 

kontrahentem, najczęściej występują różne terminy płatności. Stąd też trudno uznać 

w takiej sytuacji, że przedsiębiorcy skłonni będą do korzystania z projektowanego 

rozwiązania (poprzez przedwczesne angażowanie środków pieniężnych i ponoszenie 

kosztów takiego zaangażowania).  

W związku z powyższym, zasadnym byłoby rozważenie budowy takiego 

rozwiązania (komunikatu), które umożliwiałoby tzw. paczkowanie płatności przez 

zastosowaniu MPP do wielu kontrahentów, jednakże dokonywanych z tym samym 

terminem płatności (co było powszechnie stosowane przed wprowadzeniem MPP). 

 

Uwaga nieuwzględniona – funkcjonalność wnioskowana przez 
Związek w pewnym zakresie już funkcjonuje. Podatnik może 
bowiem zlecić bankowi dokonanie tzw. paczki przelewów  
dotyczących większej liczby faktur, przekazując jednocześnie 
informacje tych przelewach  oraz tych fakturach. W takiej 
sytuacji mechanizm podzielonej płatności może zostać 
zastosowany, ponieważ będzie możliwe powiązanie 
konkretnej płatności z konkretną fakturą, a tylko zlecenie dla 
banku ma formę zbiorczą. 
Nie jest możliwe ze względów szczelności systemu 
wprowadzenie płatności paczkowych, w których nie da się 
przyporządkować konkretnej płatności do konkretnej faktury.  

Polska Art. 108a dopuszczenie paczek - zapłata w MPP za więcej niż jedną fakturę od Uwaga częściowo uwzględniona 
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Organizacja 

Handlu i 

Dystrybucji   

jednego dostawcy/usługodawcy: 

a) Paczka może dotyczyć zapłaty jednemu dostawcy/usługodawcy w okresie nie 

krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc. Jak ustawodawca 

rozumie ten okres czasu? Czy jest to okres 30 kolejnych dni np. od 15 kwietnia 

do 15 maja? Czy może tylko jeden miesiąc kalendarzowy? 

b) Informacja wpisuje się okres, za który dokonywana jest płatność. Jak rozumieć 

ten okres? Czy to jest okres związany z terminami otrzymania faktur? 

 

Ad. a – w uzasadnieniu do projektu zostanie wyjaśnione , że 
chodzi o miesiąc kalendarzowy.   
 
Ad. b zmieniono brzmienie regulacji i decydująca będzie data 
wystawienia faktury, co wyeliminuje opisany problem. 

ZIPSEE 

Cyfrowa 

Polska 

Przepis ten jest niewystarczająco precyzyjny. Nie uwzględnia tego że faktury 

otrzymane w danym okresie (a nawet otrzymane lub wystawione w jednym dniu na 

rzecz tego samego kontrahenta) mogą mieć różne terminy płatności, a mając na 

uwadze proponowane przepisy oraz treść uzasadnienia ustawy „Jeżeli nabywca 

zdecyduje się zastosować powyższy przepis i dokonać tzw. płatności zbiorczej 

jednym komunikatem przelewu wówczas obowiązany będzie do zapłaty tym 

komunikatem wszystkich faktur otrzymanych od danego wystawcy w danym okresie, 

bez względu na to czy faktury te dokumentują transakcje podlegające obowiązkowi 

stosowania MPP, czy też nie." Przepis ten utrudnia zatem działalność gospodarczą, 

w ramach której strony są uprawnione do ustalania terminów płatności, poprzez 

wymuszenie dokonywania zapłaty za wszystkie faktury z danego okresu jednym 

przelewem, niezależnie od tego, że termin płatności niektórych z nich jeszcze nie 

upłynął. 

Co więcej przedsiębiorcy w swoich systemach księgowych uwzględniają daty 

wystawienia faktury i ich wymagalności. Data otrzymania FV jest zwykle 

nieistotna. Stąd umożliwienie płatności faktur otrzymanych w danych okresie, 

wymagałoby od przedsiębiorców odnotowywania kolejnej daty — otrzymania FV 

(pocztą lub elektronicznie) — nie jest to celowe, a z punktu widzenia wystawcy 

faktury uciążliwe do sprawdzania i odnotowywania (pod kątem późniejszego 

księgowania otrzymanych przelewów). 

Rozwiązaniem korzystniejszym dla podatników może być tu ustalenie jako daty 

granicznej dla płatności wielu faktur jednym przelewem nie daty otrzymania 

faktury, ale daty wymagalności faktur. Podobnie korzystnym dla obrotu 

gospodarczego wydaje się umożliwienie nabywcy decydowania czy płaci w 

mechanizmie podzielonej płatności za wszystkie faktury płatne w danym okresie 

poprzez dodanie możliwości wskazywania w komunikacie przelewu faktur, za które 

dokonywana jest płatność (co ułatwi również księgowanie takich przelewów po 

stronie ich odbiorcy). W przeciwnym razie zastosowanie „przelewu zbiorczego" 

wymuszać będzie płatność w ramach MPP również tam, gdzie nie ma takiego 

obowiązku lub przy fakturach wystawianych w walutach obcych. 

Ponadto, w Ustawie nie uregulowano kwestii płatności zaliczek/przedpłat za towary 

objęte mechanizmem podzielonej płatności. Zgodnie art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy o 

VAT, komunikat przelewu dokonywanego w mechanizmie podzielonej płatności 

musi zawierać numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność. W 

przypadku otrzymania płatności przed dostawą towarów czy świadczeniem usług, 

taki wymóg może być niemożliwy do zrealizowania. 

Należy zwrócić uwagę, że istotą faktur zaliczkowych, zgodnie z Art. 106b ust. 1 pkt 

4) jest dokumentowanie otrzymania całości lub części zapłaty przed dostawą 

towarów lub świadczeniem usług. W praktyce biznesowej, podstawą wpłaty zaliczki 

Uwaga częściowo uwzględniona – 
Ad. Ustalenie daty granicznej dla płatności wielu faktur -  
zmieniono brzmienie regulacji i decydująca będzie data 
wystawienia faktury.  
Dodatkowo należy zauważyć, że projektowany przepis nie 
wprowadza obowiązku stosowania przelewów zbiorczych. 
Przepis ten jest alternatywą do przelewu do pojedynczej 
faktury i został zaproponowany w związku ze zgłaszanymi 
przez podatników sygnałami. Zatem to podatnik będzie 
decydował czy chce skorzystać z wprowadzanej możliwości i 
dokonać przelewu za więcej niż jedną fakturę i wówczas musi 
dostosować się do warunków towarzyszących takiemu 
przelewowi, czy też dokonuje płatności za pojedynczą fakturę. 
 
Ad. umożliwienie nabywcy decydowania czy płaci w 
mechanizmie podzielonej płatności za wszystkie faktury płatne 
w danym okresie – przyjęcie propozycji nie jest możliwe, gdyż 
oznaczałoby to trudności w ustaleniu, która konkretnie faktura 
i w jakiej części została rozliczona w mechanizmie podzielonej 
płatności. Biorąc pod uwagę walory ochronne wynikające ze 
stosowania podzielonej płatności konieczne jest aby była 
możliwość przyporządkowania konkretnej płatności do 
konkretnej faktury.  
 
Ad. płatności zaliczek/przedpłat za towary objęte 
mechanizmem podzielonej płatności - dodano do projektu 
przepis pozwalający na zastosowanie mechanizmu podzielonej 
płatności do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem 
faktury. 
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są różne dokumenty — zamówienia, faktury pro-forma, noty księgowe i inne. 

Obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych przed otrzymaniem płatności może 

być problematyczny dla wielu przedsiębiorców ze względu na ograniczenia 

systemowe a ponadto wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem administracyjnym. 

Mając powyższe na uwadze, korzystniejszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie 

płatności zaliczkowych w mechanizmie podzielonej płatności bez wskazywania 

numerów faktur lub umożliwienie wskazania numeru lub oznaczenia innego 

dokumentu pozwalającego na jednoznaczną identyfikację transakcji, takich jak 

faktury pro-forma lub zamówienia. 

 

 Art. 1 pkt 

10 lit. c) 

projektu  

(art. 108a 

ust. 7 

ustawy o 

VAT) 

Polska 

Organizacja 

Przemysłu i 

Handlu 

Naftowego 

W art. 1 pkt 10 lit. c Projektu zaproponowano zmianę w art. 108a poprzez dodanie 

ust. 7, w którym wprowadza się sankcję dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim 

obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w 

mechanizmie podzielonej płatności ureguluje tę kwotę w inny sposób. Sankcja za 

ten czyn wynosiła 100% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze. Wysokość 

sankcji wydaje się niewspółmierna do skali przewinienia. Ponadto w art. 2 i 3 

Projektu zaproponowano zmianę w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którymi podatnicy nie zaliczają do 

kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca 

transakcji zakupu towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o 

VAT mimo obowiązku zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

została dokonana w inny sposób. Zmiana wprowadza podwójną karę za popełniony 

przez nabywcę błąd (niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności). 

Projektowane zmiany przewidują bardzo dotkliwe kary w przypadku dokonania 

przez podatnika zwykłej pomyłki w zapłacie za fakturę. Projekt nie przewiduje 

trybu korekty takich błędów. Postulujemy wprowadzenie rozwiązań 

umożliwiających nabywcy, który nie zastosował mechanizmu podzielonej płatności 

na udowodnienie, że wystawca faktury rozliczył wykazany na fakturze podatek 

VAT (np. poprzez uzyskanie zaświadczenia ZAS-KP na podstawie art. 306ia ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, Dz.U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.) i 

uniknięcie konieczności zapłaty kary. Dodatkowo postulujemy wyeliminowanie 

przedmiotowej sankcji. Ewentualnie powinna być ona stosowana w przypadku, gdy 

wystawca faktury nie rozliczył się z kwoty podatku wykazanego na fakturze. 

Uwaga uwzględniona – zapisy dotyczące sankcji za dokonanie 
płatności w innej formie niż mechanizm podzielonej płatności 
zostaną zmodyfikowane, tzn. będą wprowadzone regulacje 
określające przypadki, w których organ podatkowy nie będzie 
ustalał dodatkowego zobowiązania za ten czyn.  
Ponadto znacznie obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 
100% do 30%. 

Krajowa Rada 

Spółdzielcza 

Zdaniem Krajowej Rady Spółdzielczej sankcja w wysokości 100 % podatku 

należnego lub podatku naliczonego jest wysoce restrykcyjna; oczywistym jest, że 

podatnicy są zobowiązani do prawidłowego przestrzegania obowiązków 

podatkowych, jednakże wnosimy o zmniejszenie sankcji do 50 % oraz 

wprowadzenie wyjątków od ustalania sankcji, na przykład, gdy nie zastosowanie 

się do przepisu art. 108a ust.7 ustawy VAT miało incydentalny przypadek tj. 

zdarzyło się jednokrotnie.  

Uwaga uwzględniona - zmodyfikowano projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane jak również znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 

Polski 

Związek 

Pracodawców 

Budownictwa 

Projekt wprowadza sankcję dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku 

uregulowania kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze w MPP zapłacił za 

nabywane towary lub usługi w inny sposób. W takiej sytuacji sankcja ma wynosić 

100% kwoty podatku wykazanego na takiej fakturze.  

Podobnie jak w przypadku wprowadzenia 100% sankcji dla wystawcy faktury, tak 

wysoka kara dla nabywcy jest nieproporcjonalna (niewspółmierna) do wagi 

Uwaga uwzględniona - zmodyfikowano projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane jak również znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 
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uchybienia, jakim jest pomyłka/błąd w sposobie dokonywania płatności. Odczucie 

nadmiernego rygoryzmu pogłębia spostrzeżenie, że – dodatkowo wobec sankcji – 

zgodnie z projektowaną regulacją wydatki poniesione poza mechanizmem MPP nie 

będą stanowić kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych (por. 

poniżej), a czyn polegający na dokonaniu płatności kwoty należności wynikającej z 

faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności zostanie uznany za 

przestępstwo skarbowe i zagrożony sankcją karną skarbową w postaci grzywny 

sięgającej 720 stawek dziennych (art. 5 pkt 2 Projektu – dodanie do ustawy z dnia 

10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1958, ze 

zm., art. 57c).  

Niezależnie od zastrzeżeń dotyczących surowości tej sankcji można odnieść 

wrażenie, że sankcja w wysokości 100% wartości podatku naliczonego w 

rzeczywistości polega na pozbawieniu podatnika prawa do odliczenia podatku VAT, 

pomimo że nabywane towary i usługi będą wykorzystywane przez niego do 

prowadzenia działalności opodatkowanej. W konsekwencji pomyłka przy realizacji 

przelewu będzie powodować analogiczne konsekwencje jak pozbawienie prawa do 

odliczenia VAT dokonane wprost. Taka konsekwencja jest sprzeczna z prawem Unii 

Europejskiej (dyrektywą Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej – stanowi obejście jej przepisów); w szczególności, do 

wprowadzenia takiego ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego nie 

upoważniła państwa polskiego decyzja wykonawcza. 

Projektowany przepis czyni przesłanką stosowania sankcji „dokonanie płatności 

kwoty należności wynikającej z faktury dokumentującej transakcje (…), których 

przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy”. 

Rozwiązanie to jest niezasadne, ponieważ jest niespójne. Skoro w przypadku 

dostawcy/usługodawcy sankcjonowane jest nieoznaczenie faktury adnotacją „MPP”, 

to zwierciadlane odbicie tej sankcji stanowiłoby dla nabywcy dodatkowe 

zobowiązanie podatkowe za niedokonanie płatności faktury opatrzonej taką 

adnotacją. Projektowane rozwiązanie zobowiązuje natomiast nabywców – pod 

groźbą dotkliwej sankcji i mimo utrzymujących się w wielu przypadkach 

wątpliwości dotyczących prawidłowej klasyfikacji PKWiU – do dokonywania 

samodzielnej kwalifikacji nabywanych towarów lub usług, w oderwaniu od 

oznaczenia faktury. To rodzi pytanie o zasadność stosowania samych tych oznaczeń.  

Nie jest jasne, jaka ma być podstawa naliczenia sankcji w przypadku, gdy w 

odniesieniu do podatku wykazanego na fakturze jedynie część kwoty zostanie 

rozliczona z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (np. wskutek pomyłki, 

w skrajnym przypadku również rozbieżności „groszowych”). Przepisy w 

proponowanym brzmieniu sugerują, że w takim przypadku sankcja zostanie 

naliczona od pełnej kwoty podatku wykazanego na fakturze. Taka konsekwencja 

byłaby jednak jawnie nieuzasadniona, gdyż ukształtowana w oderwaniu od rozmiaru 

przewinienia oraz jego potencjalnych skutków w zakresie prawidłowości rozliczenia 

VAT.  

Z przepisów nie wynika zakres odpowiedzialności nabywcy w sytuacji, w której 

wystawca faktury zastosuje nieprawidłową stawkę VAT, np. faktura wystawiona 

zostanie z 23% stawką VAT zamiast 8%. Brak regulacji w tym zakresie może 

powodować, że nabywca będzie ponosić większą odpowiedzialność niż wynikałaby 

z prawidłowo zastosowanej stawki VAT (wystawca zastosował 23% zamiast 8%).  
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Co więcej, w przypadku dokonywania zbiorczego przelewu celem opłacenia więcej 

niż jednej faktury – przelewu, który omyłkowo nie pokrywa pełnej kwoty podatku 

naliczonego wynikającego z ogółu faktur – nie jest jasne, jak określić, której faktury 

dotyczy niedopłata. To dodatkowy, ważny powód, dla którego wysokość sankcji 

powinna zostać powiązana nie z wartością wykazaną na fakturze, lecz z wartością 

niedopłaty w systemie MPP.  

Wprowadzane przepisy nie regulują także explicite sytuacji nabywcy, który 

posiadając wiedzę o błędnie umieszczonym na fakturze określeniu MPP, nie dokona 

zapłaty za fakturę w oparciu o MPP.  

Z tego względu proponujemy następujące rozwiązania:  

- rezygnację z sankcji lub jej ograniczenie poprzez: ograniczenie jej wysokości do 

30% wartości podatku należnego wykazanego na fakturze, wprowadzenie progu de 

minimis, poniżej którego sankcja nie będzie naliczana lub wprowadzenie 

kwotowego ograniczenia sankcji; a przynajmniej 

- rezygnację z sankcji w przypadku, gdy podatek VAT wynikający z faktury został 

zapłacony/ rozliczony; oraz 

- wyłączenie odpowiedzialności nabywcy w przypadku, gdy faktura nie będzie 

zawierała informacji o tym, że płatność powinna być zrealizowana w oparciu o 

MPP; oraz 

- ograniczenie odpowiedzialności nabywcy do kwoty VAT wynikającej z 

prawidłowo zastosowanej stawki VAT, nie wyższej niż wartość podatku VAT 

wykazana na fakturze. 
Górnicza Izba 

Przemysłowo-

Handlowa 

W art. 108a ustawy dodano ust 7, w którym wprowadzono  bardzo dotkliwe sankcje 

w przypadku dokonania płatności z naruszeniem ust. 1a w postaci dodatkowego 

zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku 

wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność. Tak skonstruowana sankcja będzie 

szczególnie dolegliwa wobec podatników, którym przysługuje niepełne prawo do 

odliczenia podatku VAT (bądź nie przysługuje wcale prawo do odliczenia). W 

związku z powyższym proponuje się nadanie pierwszemu zdaniu w ust. 7 

następującego brzmienia: 

„7. W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem ust. 

1a, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala 

dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty 

podatku odliczonego z faktury, której dotyczy płatność.” 

Uwaga częściowo uwzględniona - zmodyfikowano 
projektowane regulacje poprzez wprowadzenie 
sytuacji/przypadków, w których sankcje nie będą stosowane, 
jak również znacznie obniżono wysokość ewentualnej sankcji – 
ze 100% do 30%. 

Związek 

Banków 

Polskich 

Projekt w art. 108a ust. 7 ustawy o VAT przewiduje także bezwzględną sankcję w 

tej samej wysokości (tj. 100 % kwoty VAT wynikającej z faktury) dla nabywcy, 

który dokona płatności za towary lub usługi objęte obowiązkiem stosowania MPP 

bez zastosowania tego mechanizmu.  

Wskazane wyżej projektowane przepisy mają charakter bezwzględnie obowiązujący 

i nie uwzględniający możliwości dokonania przez organ skarbowy oceny stopnia 

winy i ewentualnego miarkowania stopnia odpowiedzialności, zwłaszcza w 

odniesieniu do odbiorcy faktury (dłużnika). Obarczenie sankcją obu stron tej samej 

dostawy towarów/usług stanowi nadmierny fiskalizm. Szczególnie, że żadna z tych 

sankcji nie jest uzależniona od rozliczenia się przez dostawcę z należnego podatku, 

a to powinno być kluczowe biorąc pod uwagę cel ustawy.  

Jeżeli więc właściwe oznaczenie faktury, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z 

projektowanego art. 106e ust. 1 pkt 18, ma odgrywać szczególną rolę (gdyż 

Uwaga uwzględniona - zmodyfikowano projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane, jak również znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 
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umożliwi identyfikację faktury przez nabywcę, sygnalizując obowiązek stosowania 

MPP, jak i będzie pełnić funkcje kontrolne z punktu widzenia organów 

podatkowych) i obowiązek ten jest obarczony sankcją, wówczas płatnik działający 

w dobrej wierze nie powinien już ponosić odpowiedzialności za niedopełnienie 

obowiązku przez wystawcę faktury. W szczególności mowa tu także o podatnikach 

oferujących różne produkty finansowania handlu, pośredniczących niejako w 

transakcji, a więc dokonujących płatności a nie będących jednocześnie odbiorcą 

towaru, którzy w realizacji masowych płatności nie są w stanie weryfikować 

swojego klienta per faktura. Podkreślić przy tym należy, iż  płatnicy np. faktorzy 

przy dokonywaniu płatności nie zawsze są w posiadaniu faktury. Płatność faktury 

następuje na podstawie zlecenia otrzymanego od wystawcy faktury w faktoringu 

prostym lub od płatnika faktury w faktoringu odwrotnym.  

Zwrócić również należy uwagę , iż wszyscy przedsiębiorcy (nie tylko faktorzy) nie 

mają możliwości pełnej weryfikacji towarów „wrażliwych” zważywszy m.in. na 

obszerność listy towarów objętych obowiązkowym MPP. W branży faktoringu już 

tylko przeciętna wartość pojedynczej faktury przewyższa także założoną w 

projekcie ustawy kwotę 12 tys. złotych. Obroty firm zrzeszonych w Polskim 

Związku Faktorów w I kwartale 2019 r. wyniosły blisko 63 mld zł, co stanowi ok. 

100% wzrost w stosunku do roku 2015 (dane za PZF  http://faktoring.pl/analizy-i-

statystyki/). Można zatem rozważyć uzależnienie sankcji od ewentualnego 

uszczuplenia podatkowego, chociaż w tym zakresie istnieje ewentualna 

odpowiedzialność solidarna podatnika dokonującego  płatności 

za  nieodprowadzony podatek VAT.  

W związku z powyższym  postulujemy rozważenie wprowadzenia stosownej 

zmiany, umożliwiającej ocenę przez organ podatkowy stopnia zawinienia 

podatników. Wydaje się przy tym, iż płatnik mógłby ponosić odpowiedzialność 

jedynie w sytuacji, kiedy wystawca zamieścił stosowną adnotację, zaś płatnik nie 

zastosował się do obowiązku obligatoryjnej płatności w mechanizmie SP. W 

konsekwencji, jeżeli wymagany ustawą zapis o obowiązku płatności w MPP nie 

zostanie zamieszczony na fakturze, płatnik faktury nie powinien być karany za brak 

płatności w MPP.  

Proponowane poniżej zmiany legislacyjne mają na celu umożliwienie oceny stopnia 

winy płatnika i uniknięcie przez podatnika sankcji np. w przypadku pomyłki, która 

zostanie usunięta poprzez korektę faktury. W związku z powyższymi argumentami, 

poniżej przedstawiamy propozycje zmian legislacyjnych:  

Propozycja brzmienia art. 1 pkt 10 lit. c) Projektu: 

 c) dodaje się ust.7 w brzmieniu: 

„7. W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem ust. 1a, 

naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego może ustalić 

dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty 

podatku wykazanego na tej fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten 

sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo 

skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.” 
Krajowa 

Spółdzielcza 

Kasa 

Oszczędności

Kasa Krajowa sygnalizuje możliwość powstania wątpliwości, czy w przypadku 

gdy na jednej fakturze znajdować się będą pozycje sprzedażowe określone w 

załączniku nr 15 do Ustawy VAT oraz inne pozycje, dodatkowe zobowiązanie 

VAT dotyczyć będzie całości podatku wykazanego w takiej fakturze, czy tylko tej 

Uwaga uwzględniona – doprecyzowano zakres stosowanej 
sankcji, w związku z tym wątpliwości opisane przez Kasę nie 
powinny już występować. Ponadto zmodyfikowano 

http://faktoring.pl/analizy-i-statystyki/
http://faktoring.pl/analizy-i-statystyki/
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owo-

Kredytowa 

części, która dotyczy towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 - wydaje 

się bowiem że zgodnie z literalnym brzmieniem projektowanych przepisów, które 

nie regulują w sposób szczególny takich przypadków, należałoby przyjmować, 

dodatkowe zobowiązanie podatkowe VAT dotyczyłoby całej kwoty podatku 

wykazanej na fakturze, w której zawarta jest chociaż jedna pozycja sprzedażowa z 

załącznika nr 15 do Ustawy VAT, co stanowić mogłoby istotnie większą 

dolegliwość podatkową zarówno dla podmiotu wystawiającego fakturę jak i 

nabywcy 

projektowane regulacje poprzez wprowadzenie 
sytuacji/przypadków, w których sankcje nie będą stosowane, 
jak również znacznie obniżono wysokość ewentualnej sankcji – 
ze 100% do 30%. 
Zmodyfikowano również zapisy w zakresie zakresu stosowania 
obowiązku podzielonej płatności. Powiązano ten obowiązek z 
wartością brutto faktury i występowaniem w niej pozycji 
zawierającej towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15.   

Konfederacja 

Lewiatan 

Projektowany art. 108a ust. 7 zakłada nałożenie na podatnika, który dokonał 

płatności z pominięciem MPP, sankcji w wysokości 100% kwoty wykazanej na 

fakturze lub odpowiedzialność za wkroczenie skarbowe albo przestępstwo 

skarbowe. Stoimy na stanowisku, że zaproponowana sankcja jest nieproporcjonalna 

w stosunku do popełnionego czynu, gdyż należy pamiętać, że dotyczyć ona będzie 

w większości w pełni legalnych i uczciwych transakcji, przy których nie dochodzi 

do uszczuplenia podatku VAT. W praktyce wystąpią sytuacje, w których po stronie 

odbiorcy przy zastosowaniu zautomatyzowanych systemów ERP i OCR tzw. 

literówka czy nieczytelny dopisek może spowodować, że systemy nie zaklasyfikują 

faktury do płatności z użyciem MPP. Rozumiejąc potrzebę zmobilizowania 

przedsiębiorców do wypełniania ustawowych obowiązków, pragniemy podkreślić, 

że faktycznie sankcje będą dotyczyć przede wszystkim przedsiębiorców 

wypełniających swoje obowiązki podatkowe, w tym związane z obligatoryjnym 

MPP. W niektórych przypadkach, nawet zachowując należytą staranność, nie da się 

uniknąć błędów w „procesie". Postulujemy zatem odstąpienie od propozycji 

wprowadzenia 100% sankcji w VAT, ewentualnie poddajemy pod rozwagę 

wprowadzenie w takiej sytuacji odpowiedzialności solidarnej nabywcy za podatek 

niezapłacony przez dostawcę. 

Uwaga częściowo uwzględniona - zmodyfikowano 
projektowane regulacje poprzez wprowadzenie 
sytuacji/przypadków, w których sankcje nie będą stosowane 
jak również jak również znacznie obniżono wysokość 
ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 

Polskie 

Górnictwo 

Naftowe i 

Gazownictwo 

Wprowadzenie możliwości uregulowania płatności w mechanizmie podzielonej 

płatności po wezwaniu przez organ.  

Propozycja:  

Zmiana brzmienia art. 1 pkt 10 lit. c w części wprowadzającej art. 108a ust. 7:  

„7. W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem ust. 1a, 

naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego, wzywa do 

uregulowania płatności w mechanizmie podzielonej płatności w ciągu 14 dni. W 

przypadku niezastosowania się do wezwania ustala dodatkowe zobowiązanie 

podatkowe w wysokości odpowiadającej 100 20 % kwoty podatku wykazanego na 

fakturze, której dotyczy płatność. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam 

czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo 

skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.” 

Uzasadnienie:  

Biorąc pod uwagę fakt, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności ma na 

celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, wskazanym byłoby 

umożliwienie skorygowania błędu powstałego jedynie w wyniku pomyłki 

prowadzącej do uszczuplenia należności publicznoprawnych (podatków). 

Analogicznie jak w uwadze powyższej postulujemy obniżenie sankcji jako 

niewspółmiernej do przewinienia.  

Uwaga nieuwzględniona – w opinii resortu taka regulacja 
praktycznie byłaby wyjątkowo trudno do stosowania, gdyż 
należy pamiętać, że obrót fakturami oraz dokonywanie 
płatności za otrzymane faktury odbywa się na etapie stron 
transakcji – bez udziału organu podatkowego. Dopiero w 
następstwie prowadzonych działań sprawdzających lub 
kontrolnych organ podatkowy może stwierdzić występowanie 
działań niezgodnych z ustawą. 
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Pragniemy ponadto wskazać, że zmiana (sankcja) odnosi się do transakcji, co do 

których podatnicy obowiązani są zastosować mechanizm podzielonej płatności, a 

nie do faktur ze wskazaniem „mechanizm podzielonej płatności”. Wywołuje to 

wątpliwość co do tego, czy nabywca będzie karany również za sytuacje kiedy 

otrzyma fakturę, dla której dostawca powinien na formularzu faktury wskazać 

określenie „mechanizm podzielonej płatności”. Może to oznaczać, że nabywca, by 

nie przeoczyć takiej płatności, będzie musiał dokonać dokładnej analizy każdej 

otrzymanej faktury pod kątem tego czy dana transakcja podlega mechanizmowi 

podzielonej płatności czy nie.  
ZIPSEE 

Cyfrowa 

Polska 

Kara za brak płatności w mechanizmie podzielonej płatności w wysokości 100% 

kwoty podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność jest rażąco 

wygórowana. 

Uwaga uwzględniona - zmodyfikowano projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane jak również jak również 
znacznie obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 
30%. 

5.  Art. 1 pkt 

11 lit. a) 

projektu  

(art. 108b 

ust. 1 

ustawy o 

VAT)  

Konfederacja 

Lewiatan 

Postulujemy wyłączenie obowiązku uzyskiwania zgody na przekazywanie środków 

z rachunku VAT na rachunek VAT prowadzony w innym banku lub SKOK. 

Przekazanie takich środków mogłoby następować na podstawie dedykowanego 

komunikatu z zastosowaniem MPP, gdzie kwota brutto i VAT byłyby równe. 

Środki z VAT pozostawałyby dalej w „ekosystemie VAT" a przedsiębiorcy nie 

musieliby ponosić dodatkowych opłat w związku z utrzymywaniem przez kolejny 

1-2 miesiące rachunku rozliczeniowego jaki mają zamiar zlikwidować w danym 

Banku. 

Uwaga nieuwzględniona – uwaga niezrozumiała, gdyż 
zarówno obowiązujące regulacje, jak i projektowane regulacje  
w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności nie 
przewidują możliwości przekazywania środków między 
rachunkami VAT prowadzonymi w innych bankach 

 Art. 1 pkt 

11 lit. b) 

projektu  

(art. 108b 

ust. 5 

ustawy o 

VAT) 

Krajowa Izba 

Gospodarcza 

Pozytywnie należy ocenić wyłącznie spod kontroli (poprzedzającej udzielenie zgody 

na uwolnienie środków) od braku zaległości względem ZUS. Co prawda będzie to 

stanowiło wyłom w zasadzie ogólnej (uwolnienie środków warunkowane brakiem 

zaległości) oraz powoduje silosowe działanie administracji państwowej (w jednym 

rozwiązaniu systemowym różne traktowanie dwóch różnych organów 

administracji), to jednak priorytetem powinno być jak najszybsze uwolnienie 

środków przedsiębiorcy.  

Równocześnie, mając na uwadze właściwe zabezpieczenie interesów ZUS, 

Projektodawca mógłby rozważyć wprowadzenie mechanizmu 

notyfikacji/przesyłania informacji o wszczęciu procedury weryfikacji stanu 

zaległości podatnika w celu uwolnienia środków. To, czy ZUS skorzysta z takiej 

informacji, będzie zależało od jakości organizacji pracy w tej instytucji.  

Uwaga nieuwzględniona – wprowadzenie postulowanych 
zmian mogłoby wydłużyć proces wyrażania zgody na 
uwalnianie środków, zaś organy podatkowe w swoim działania 
dążą w kierunku szybkiego uwalniania tych środków.  
Propozycja zostanie poddana pod rozwagę w okresie 
późniejszym – po przeprowadzeniu analizy funkcjonowania 
mechanizmu podzielonej płatności po dokonanych zmianach. 

Polskie 

Towarzystwo 

Gospodarcze 

W art. 1 pkt 11) Projektu proponuje się zmiany treści art. 108b ustawy o VAT w 

zakresie uzależnienia uzyskania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT od 

braku zaległości podatkowych w innych podatkach. Takie uregulowanie w 

rzeczywistości niweczy cel regulacji oraz w sposób znaczący ogranicza prawo 

własności, zagwarantowane w art. 64 Konstytucji. Podatnik powinien mieć bowiem 

możliwość swobodnego dysponowania posiadanymi środkami finansowymi, w tym 

powinien mieć możliwość regulowania zaległości podatkowych (w takim przypadku 

nie ma żadnego uszczerbku po stronie Skarbu Państwa, bowiem ostatecznie te 

środki będą służyły regulowaniu zaległości wobec Skarbu Państwa). 

Powyższe rozwiązanie może odbić się negatywnie na przedsiębiorcach i 

prowadzonej przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej, w przeważające 

mierze z powodu utraty lub znacznego ograniczenia płynności finansowej. 

Uwaga nieuwzględniona – złożenie wniosku o „uwolnienie” z 
rachunku VAT środków na rachunek rozliczeniowy w celu 
swobodnego dysponowania nie blokuje dostępu do środków 
na rachunku VAT. Podatnik cały czas może wydatkować je w 
celach przewidzianych w ustawie. Jeżeli okaże się, że podatnik 
posiada zaległości w podatkach wówczas zostanie wydana 
decyzja odmowna (oczywiście wyłącznie do wysokości 
posiadanych zaległości wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi 
na dzień wydania decyzji). Należy podkreślić, że środki 
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‘Zamrożenie’ na rachunku bankowym kwoty podatku VAT w związku z daną 

transakcją, który, co do zasady, stanowi prawie ¼ kwoty należnej z tytułu sprzedaży 

towaru lub usługi, w znaczący sposób uniemożliwi przedsiębiorcom reinwestowanie 

tej kwoty na inne cele. Oczekiwanie bowiem na stanowisko kilku organów - w celu 

możliwości uzyskania zwrotu kwoty podatku VAT na rachunek rozliczeniowy 

podatnika - będzie bardzo czasochłonne. Oczywistym rozwiązaniem, chroniącym 

również tak interes wierzyciela publicznoprawnego, jak i podatnika, powinno być 

zwolnienie automatyczne kwoty środków z rachunku VAT ponad ww. zaległości. 

 

wskazane w decyzji naczelnika urzędu skarbowego pozostają 
nadal na rachunku VAT i stanowią własność podatnika. 
Wydanie decyzji w zakresie odmowy nie oznacza, że środki 
przykładowo na pokrycie posiadanej zaległości w podatku VAT 
zostaną automatycznie zablokowane i zabezpieczone na 
rachunku VAT. Decyzja ta nie ma charakteru decyzji 
zabezpieczającej. W takim przypadku nie ma możliwości 
automatycznego „przejmowania” środków zgromadzonych na 
rachunku VAT przez organy podatkowe. Jeżeli środki na 
rachunku VAT będą wyższe niż zaległości podatkowe wówczas 
na tę różnicę zostanie wydane postanowienie o zgodzie i 
środki zostaną uwolnione.  
Co do czasochłonności rozpatrywania wniosków z uwagi na 
konieczność uzyskania informacji z kilku organów o 
ewentualnych zaległościach wskazać należy, że termin 
ustawowy na te czynności wynosi 60 dni. Jak pokazała 
dotychczasowa praktyka organy podatkowe bardzo sprawnie i 
szybko rozpatrują tego typu wnioski. Obecnie średni czas 
rozpatrzenia wniosku wynosi 21 dni. Oczywiście uzyskanie 
informacji z innych organów może wpłynąć na wydłużenie 
tego okresu, jednakże w ocenie resortu wydłużenie to nie 
powinno być znaczące.  

Konfederacja 

Lewiatan 

Planowane brzmienie art. 108b ust. 5 ustawy o VAT (art. 1 pkt 11 lit. b Projektu) 

nie usuwa istniejącej również obecnie bardzo szerokiej uznaniowości naczelnika 

urzędu skarbowego w zakresie zgody na wykorzystanie w inny sposób środków 

zgromadzonych na rachunku VAT podatnika, która wynika z szerokiego ujęcia 

wskazanych w nim przesłanek. 

W szczególności, wydaje się, że użyte w projektowanym art. 108b ust. 5 pkt 2 lit. 

a) ustawy o VAT sformułowanie odnoszące się do "trwałego" nieuiszczania 

wymagalnych zobowiązań mogłoby zostać doprecyzowane np. poprzez odniesienie 

się do pewnego okresu np. nie mniej niż 3 ostatnie okresy rozliczeniowe. Co więcej 

"czynności polegające na zbywaniu majątku" w przypadku np. podatnika 

zajmującego się handlem wydaje się zbyt szerokie - zasadne byłoby ograniczenie 

tej przesłanki do zbywania majątku trwałego. 

Uwaga nieuwzględniona – przepis obowiązuje już blisko rok i 
do resortu finansów nie wpływały sygnały, że organy 
podatkowe „nadużywają” tego zapisu, nie ma zatem 
uzasadnienia do wprowadzania zmian w tym zakresie.  

MDDP 

Michalik 

Dłuska 

Dziedzic i 

Partnerzy 

spółka 

doradztwa 

W naszej ocenie planowane brzmienie art. 108b ust. 5 ustawy o VAT (art. 1 pkt 11 

lit. b Projektu) nie usuwa istniejącej również obecnie bardzo szerokiej uznaniowości 

naczelnika urzędu skarbowego w zakresie zgody na wykorzystanie w inny sposób 

środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnika, która wynika z szerokiego 

ujęcia wskazanych w nim przesłanek.   

Wydaje się np. że użyte w projektowanym art. 108b ust. 5 pkt 2 lit. a. ustawy o VAT 

sformułowanie odnoszące się do "trwałego" nieuiszczania wymagalnych 

Uwaga częściowo uwzględniona –  
ad. uznaniowości naczelnika urzędu skarbowego - przepis 
obowiązuje już blisko rok i do resortu finansów nie wpływały 
sygnały, że organy podatkowe „nadużywają” tego zapisu, nie 
ma zatem uzasadnienia do wprowadzania zmian w tym 
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podatkowego 

spółka 

akcyjna 

 

zobowiązań mogłoby zostać doprecyzowane np. poprzez odniesienie się do 

pewnego okresu np. nie mniej niż 3 ostatnie okresy rozliczeniowe. Co więcej 

"czynności polegające na zbywaniu majątku" w przypadku np. podatnika 

zajmującego się handlem wydaje się zbyt szerokie - zasadne byłoby ograniczenie do 

majątku trwałego. 

Ponadto, w projektowanym art. 108b ust. 5 ustawy o VAT występuje brak 

konsekwencji w posługiwaniu się pojęciami „zaległości” i „zaległości podatkowe” 

oraz „zobowiązania” i „zobowiązania podatkowe”. Uniemożliwia to dokonanie 

jednoznacznej wykładni, kiedy regulacja ta ma się odnosić do zobowiązań i 

zaległości o charakterze cywilnoprawnym, a kiedy do zobowiązań podatkowych i 

zaległości podatkowych zdefiniowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa. Narusza to § 10 i § 147 Zasad techniki prawodawczej.  

W naszej ocenie należy jednoznacznie doprecyzować, że komentowana regulacja 

ma odnosić się do zobowiązań podatkowych i zaległości podatkowych. Natomiast 

wszelkie inne sposoby rozumienia tej regulacji, wiążące realizację uprawnień z 

zakresu prawa podatkowego z wykonywaniem obowiązków cywilnoprawnych, 

należy uznać za niewłaściwe i nieproporcjonalne. Ponadto należy również 

doprecyzować, że przesłanki wskazane w art. 108b ust. 5 ustawy o VAT powinny 

uwzględniać wyłącznie istnienie zaległości podatkowych w podatkach stanowiących 

dochody budżetu państwa. 

Dlatego też proponujemy następujące brzmienie projektowane art. 108b ust. 5 pkt 1 

i 2 ustawy o VAT: 

„1) w przypadku posiadania przez podatnika zaległości z tytułu cła lub zaległości 

podatkowej w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – w wysokości 

odpowiadającej tej zaległości wraz z odsetkami za zwłokę, istniejącej na dzień 

wydania decyzji; 

2) w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że: 

a) zobowiązanie podatkowe w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 

nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza 

wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonuje czynności polegających na 

zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań 

podatkowych, lub 

b) wystąpi zaległość podatkowa w podatkach stanowiących dochody budżetu 

państwa lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.”. 

 

Można również rozważyć wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą jeśli podatnik 

złoży zabezpieczenie majątkowe (np. w jednej z form wskazanych w art. 87 ust. 4a 

ustawy o VAT), to naczelnik urzędu skarbowego przyjmując to zabezpieczenie 

zezwoli na inne zadysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku VAT także 

w przypadkach, o których mowa w art. 108b ust. 5 ustawy o VAT. 

zakresie. 
ad. ujednolicenia pojęcia „zaległości” – zapisy zostały 
zmodyfikowane w celu ujednolicenia 
 
ad. wprowadzenia zabezpieczenia majątkowego - postulat 
dotyczący złożenia zabezpieczenia majątkowego 
komplikowałby proces rozpatrzenia wniosku. 
 
 

Pracodawcy 

Rzeczypospoli

tej Polskiej 

Propozycja wprowadzenia blokowania środków na rachunku VAT w 

wysokości odpowiadającej zaległości podatkowej. 

W projekcie Ustawy pozytywna decyzja o uwolnieniu środków z rachunków VAT 

jest uzależniona od braku zaległości podatkowych lub braku dodatkowych 

zobowiązań podatkowych. Proponujemy, aby na potrzeby zaległości podatkowych 

lub innych zobowiązań podatkowych blokować na rachunku VAT środki w 

wysokości zaległości podatkowych, które mogą stanowić znikomą część środków 

Uwaga nieuwzględniona – złożenie wniosku o „uwolnienie” z 
rachunku VAT środków na rachunek rozliczeniowy w celu 
swobodnego dysponowania nie blokuje dostępu do środków 
na rachunku VAT. Podatnik cały czas może wydatkować je w 
celach przewidzianych w ustawie, gdyż środki pozostające na 
rachunku VAT stanowią własność podatnika. Wydanie decyzji 
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zgromadzonych na rachunkach VAT podatników. Jeżeli podatnik spełnia inne 

kryteria uwolnienia środków, sporadyczne błędy i zaległości nie powinny wpływać 

na decyzje Urzędu Skarbowego. 

 

w zakresie odmowy nie oznacza, że środki przykładowo na 
pokrycie posiadanej zaległości w podatku VAT zostaną 
automatycznie zablokowane i zabezpieczone na rachunku 
VAT. Decyzja ta nie ma charakteru decyzji zabezpieczającej. W 
takim przypadku nie ma możliwości automatycznego 
„blokowania” środków zgromadzonych na rachunku VAT przez 
organy podatkowe.  
 

6.  Art. 1 pkt 

13 projektu 

(art. 108f 

ustawy o 

VAT) 

Krajowa Rada 

Spółdzielcza 

W treści art.l08f ust. l i ust.6 mowa jest o naczelniku drugiego urzędu skarbowego - 

brak dookreślenia "Warszawa Śródmieście" 
Uwaga nieuwzględniona – zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 
ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Drugiego 
Urzędu Skarbowego Warszawa—Śródmieście zwany dalej 
(w ustawie o VAT) „naczelnikiem drugiego urzędu 
skarbowego”. Zatem nie ma już potrzeby dookreślania w 
opiniowanym przepisie, że chodzi o Naczelnika Drugiego 
Urzędu Skarbowego Warszawa—Śródmieście 

Polski 

Związek 

Pracodawców 

Budownictwa 

Decyzja wykonawcza została wydana przy założeniu, że „dostawcy/usługodawcy 

niemający siedziby w Polsce nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów 

związanych z obowiązkiem otwarcia rachunku bankowego w Polsce, ponieważ będą 

mogli bezpłatnie otworzyć i posiadać rachunek bankowy do płatności VAT w 

Polsce” (motyw 9 decyzji). Projektowane przepisy art. 108f nie realizują tego 

założenia. Przewidują one procedurę zwrotu tych kosztów. Procedura ta jest jednak 

długotrwała i nie uwzględnia kosztu pieniądza w czasie: zwrotowi podlegają koszty 

związane z prowadzeniem rachunku bankowego w tej kwocie, w której zostały 

poniesione, mimo że zwrot ten może nastąpić po kilku miesiącach od ich 

poniesienia.  

Dlatego postulujemy dokonywanie na rzecz podmiotów nieposiadających siedziby 

działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej na terenie kraju zwrotu kosztów obsługi rachunków bankowych 

powiększonych o oprocentowanie obliczone według stawki odsetek za zwłokę od 

zaległości podatkowych.   

Uwaga nieuwzględniona – trzymiesięczny okres objęty 
wnioskiem o refundację jest co do zasady analogiczny z 
okresami przewidzianymi dla zwrotów dla podmiotów 
zagranicznych – przykładowo zwroty dokonywane na rzecz 
dyplomatów, minimalny okres przy dokonywaniu zwrotu VAT 
REFUND. 

Crido System rekompensat dla zagranicznych podatników, zastosowanie rachunków 

oszczędnościowo-rozliczeniowych   
Zgodnie z decyzją derogacyjną Komisji Europejskiej wydaną dnia 18 lutego 2019 r. 

na okres od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r., Polska została zobowiązana do 

wprowadzenia systemu rekompensat dla podatników nieposiadających siedziby 

działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terenie 

RP w związku z naruszeniem postanowień traktatowych w zakresie swobody 

prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP. W świetle projektowanego 

art. 108f ustawy o VAT, przedmiotowa rekompensata będzie dokonywana 

wyłącznie w wysokości, w jakiej wynika ona z wykorzystania rachunku 

rozliczeniowego i rachunku VAT do celów obowiązkowego mechanizmu split 

Uwaga nieuwzględniona – wprowadzenie rekompensat wiąże 
się wyłącznie z obowiązkiem nałożonym decyzja derogacyjną. 
Nie planowano wprowadzać podobnych rozwiązań dla 
podmiotów polskich, którym ustawa wprowadza obowiązek 
posiadania rachunku rozliczeniowego. Posiadanie i 
wykorzystywanie rachunku rozliczeniowego  jest warunkiem 
koniecznym do stosowania mechanizmu podzielonej 
płatności. Bowiem tylko do tego typu rachunków otwierany 
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payment. Zwrot kosztów obsługi rachunku rozliczeniowego albo imiennego 

rachunku w kasie oszczędnościowo-kredytowej będzie dokonywany na wniosek 

podatnika, który składany jest za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po kwartale, za który składany jest wniosek, i będzie dokonywany w 

złotych polskich w terminie 30 dni od otrzymania wniosku. Aby możliwe było 

otrzymanie zwrotu konieczne jest określenie kwoty, o jaką ubiega się podatnik, 

podanie numeru rachunku rozliczeniowego, na który ma być przekazany 

i dostarczenie dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych przez 

podatnika kosztów. Opisane preferencje znajdują jednak zastosowanie tylko w 

odniesieniu do zagranicznych przedsiębiorców, którzy nie posiadają w Polsce 

siedziby bądź też stałego miejsca prowadzenia działalności. 

Dodatkowo, zgodnie  z art. 62a ust. 1 ustawy Prawo bankowe, bank prowadzi 

rachunek VAT dla rachunku rozliczeniowego. Według art. 108e projektowanej 

ustawy o VAT wprowadza się obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego lub 

imiennego rachunku SKOK otwartego w związku z prowadzoną działalnością 

gospodarczą przez podatników, którzy podlegają reżimowi obowiązkowego 

stosowania MPP. Rachunki VAT, czyli podstawa na której oparty jest obowiązkowy 

split payment, otwierane są tylko i wyłącznie do ww. rachunków. 

Zgodnie z uzasadnieniem art. 108e ustawy o VAT ma eliminować przypadki 

uchylania się od obowiązku rozliczania w obowiązkowym mechanizmie split 

payment poprzez wykorzystanie do rozliczeń rachunków oszczędnościowo-

rozliczeniowych. Polscy przedsiębiorcy wykorzystujący obecnie do rozliczeń ROR-

y zmuszeni są do otwarcia kont firmowych i ponoszenia w związku z tym 

dodatkowych koszów prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż dla takich 

podatników Projekt nie przewiduje dla nich żadnych rekompensat. W skrajnych 

przypadkach może to oznaczać zakłócenie zasady uczciwej konkurencji między 

polskimi, a zagranicznymi przedsiębiorcami, a sam obowiązek otwarcia rachunku 

rozliczeniowego budzi wątpliwości z perspektywy swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej, do tej pory nie istniały bowiem przepisy zmuszające do 

zmiany rachunku w przypadku rozpoczęcia takiej działalności. 

W związku z powyższym, sugerujemy wprowadzenie rozwiązania, które pozwoli na 

równe traktowanie przedsiębiorców polskich i zagranicznych poprzez zastosowanie 

systemu rekompensat także dla polskich przedsiębiorców, w szczególności tych, 

którzy zobligowani zostaną do zmiany ROR-ów na konta firmowe lub inny 

mechanizm który nie tworzyłby potencjalnych zakłóceń konkurencji w tym 

obszarze. 

O ile to możliwe, postulujemy również rozważenie możliwości rezygnacji 

z wprowadzania obowiązku otwierania rachunku rozliczeniowego dla 

przedsiębiorców prowadzących samodzielną działalność gospodarczą, którzy 

obecnie wykorzystują do swoich rozliczeń rachunki oszczędnościowo-

rozliczeniowe. 

jest rachunek VAT czyli element, na którym opiera się cały 
mechanizm – pozwoli to wyeliminować przypadki uchylania 
się od obowiązku rozliczania przy zastosowaniu mechanizmu 
podzielonej płatności poprzez wykorzystywanie do rozliczeń 
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. 

MDDP 

Michalik 

Dłuska 

Dziedzic i 

Partnerzy 

spółka 

Zwracamy  uwagę na użycie w projektowanym art. 108f ust. 1 ustawy o VAT (art. 1 

pkt 13 Projektu) nieznanego ustawie o VAT wyrażenia „na terenie kraju”, zamiast 

posłużyć się zdefiniowanym w art. 2 pkt 1 ustawy o VAT sformułowaniem 

„terytorium kraju”. Narusza to § 10 i § 147 Zasad techniki prawodawczej. 

Sugerujemy więc zmianę wyrażenia „na terenie kraju” na „terytorium kraju” w celu 

zachowania spójności terminologicznej ustawy o VAT. 

Uwaga uwzględniona – przepis został zmieniony. 
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doradztwa 

podatkowego 

spółka 

akcyjna 

 

7.  Art. 1 pkt 

15 projektu 

(załącznik 

nr 15 do 

ustawy o 

VAT) 

Tadeusz 

Moczuło 

Nazwa Załącznika nr 15 zawiera błąd bo odwołuje się do art. 105E a takiego art. nie 

ma w ustawie ani w Projekcie. Powinien być art. 105A.  

 

Uwaga uwzględniona – dokonano odpowiedniej zmiany w 
nazwie Załącznika  

Polskie 

Towarzystwo 

Gospodarcze 

Możliwość wprowadzenia obowiązkowego MPP (ang. split payment) w Polsce jest 

możliwa dzięki uzyskaniu zgody organów Unii Europejskiej w tym zakresie w 

postaci decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w 

sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego 

odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej („Decyzja RE”). 

Jak wynika z pkt 11) Decyzji RE, Komisja Europejska „jest zdania, że szczególny 

środek w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług podatnych na 

oszustwa może przynieść skuteczne rezultaty w walce z oszustwami związanymi z 

VAT. Odstępstwa są zazwyczaj przyznawane na czas określony. Należy zatem 

zezwolić na stosowanie szczególnego środka od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 

lutego 2022 r.” 

Jak wynika bowiem z art. 1 Decyzji RE „Na zasadzie odstępstwa od art. 226 

dyrektywy 2006/112/WE upoważnia się Polskę do wprowadzenia obowiązku 

umieszczania na fakturach wystawianych w odniesieniu do dostaw towarów i 

świadczenia usług wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji dokonywanych 

między podatnikami specjalnego komunikatu o konieczności wpłaty VAT na odrębny 

i zablokowany rachunek bankowy VAT dostawcy/usługodawcy otwarty w Polsce, 

jeżeli płatności z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług są dokonywane 

elektronicznym przelewem bankowym.” 

Decyzja RE ma być stosowana od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 28 lutego 2022 r. 

(art. 3 Decyzja RE). 

Jednocześnie należy wskazać, iż załącznik do Decyzji RE został oparty o Polską 

Klasyfikację Wyrobów i Usług („PKWiU”) z 2008 r., z uwagi na to, iż jak wynika z 

treści § 3 pkt 1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w 

sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) „§ 3. Do celów: 1) 

opodatkowania podatkiem od towarów i usług (…) - do dnia 31 grudnia 2019 r. 

stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Wyrobów i Usług (PKWiU).” 

Załącznik nr 15) do ustawy o VAT - zgodnie z Projektem - zawierający ‘WYKAZ 

TOWARÓW I USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 105E, ART. 106E UST. 1 

PKT 18 ORAZ ART. 108A UST. 1A USTAWY’ również jest oparty na aktualnie 

obowiązującym PKWiU z 2008 r.  

Wprowadzenie do ustawy o VAT obowiązkowego MPP, opartego na PKWiU z 

2008r. - w sytuacji, gdy nowe PKWiU powinno zacząć obowiązywać już od dnia 1 

stycznia 2020 r. - wydaje się konstrukcyjnie błędne. Powyższe wprowadzi bowiem 

wiele wątpliwości wśród podmiotów, których bezpośrednio będzie dotyczy 

obowiązek stosowania MPP z uwagi na niepewność co do określenia prawidłowej 

Uwaga nieuwzględniona –  
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 
r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) jest 
stosowana do celów podatku VAT do dnia 31 grudnia 2019 r. 
Planowany termin wejścia w życie projektowanej ustawy 
został natomiast określony na dzień 1 września 2019r., nie jest 
zatem możliwe aby załącznik do tej ustawy oparty był na 
klasyfikacjach, które będą obowiązywały w przyszłości. Taka 
konstrukcja byłaby legislacyjnie błędna.  
W zależności od stanu prawnego, który będzie obowiązywał 
od dnia 1 stycznia 2020 r. (przedłużenie obowiązywania 
PKWiU z 2008 r., przejście dla celów VAT na obecnie 
obowiązującą klasyfikację czy też odejście w zakresie towarów 
od PKWiU na rzecz CN) zostaną podjęte odpowiednie  kroki 
legislacyjne mające na celu dostosowanie przedmiotowego 
załącznika do przyjętych od 1 stycznia 2020 r. rozwiązań.  
 
W kwestii WIS należy zauważyć, że projekt ustawy wdrażającej 
to rozwiązanie (druk sejmowy nr 3255) od marca br. znajduje 
się w Sejmie. Prace nad tym projektem się przedłużają, zatem 
trudno określić kiedy ustawa wejdzie w życie i zaczną być 
wydawane WIS. Z tego względu w opiniowanym projekcie nie 
odniesiono się do relacji WIS i PKWiU wskazanego w 
załączniku.    
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klasyfikacji (w tym stawki podatku VAT) towarów i usług, do których 

obowiązkowo znajdzie zastosowanie MPP. 

Jednocześnie należy podkreślić, iż jak wynika z doniesień prasowych, dopiero od 

dnia 1 stycznia 2020 r. w polskim ustawodawstwie ma zacząć funkcjonować 

instytucja Wiążącej Informacji Stawkowej („WIS”), a więc możliwość uzyskania 

kwalifikacji określonego towaru lub usługi do konkretnego symbolu PKWiU. 

Zdaniem opiniujących, nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT (zgodnie z 

Projektem) powinien być dopasowany systemowo do wszystkich obowiązujących 

przepisów ustawy o VAT, w tym więc do przepisów dopuszczających możliwość 

uzyskania WIS. Brak jest natomiast w Projekcie jakiejkolwiek informacji o 

planowanym wprowadzeniu WIS oraz zależności pomiędzy: (i) WIS, a (ii) 

kwalifikacją określonego towaru lub usługi do konkretnego numeru PKWiU. 

Polski 

Związek 

Pracodawców 

Budownictwa  

Proponujemy rozważenie odejścia od zastosowania PKWiU do towarów i usług 

wymienionych w załączniku nr 15 lub też zastosowanie do załącznika nr 15 – 

oprócz klasyfikacji PKWiU – również klasyfikacji w oparciu o Nomenklaturę 

scaloną (CN). Innym możliwością jest przyjęcie rozwiązania zakładającego 

szczegółowy opis danych towarów i usług, które mają być objęte obowiązkowym 

MPP (podobnie jak w przypadku stosowania zwolnień z VAT w oparciu o treść art. 

43 ustawy o VAT). 

Zastosowanie tych rozwiązań nie jest wykluczone w świetle treści decyzji 

wykonawczej – o ile zostanie zachowana korespondencja między towarami i 

usługami oznaczonymi w niej w oparciu o PKWiU oraz określonymi w ustawie 

według CN lub opisowo (tj. jeżeli zakres kategorii będzie tożsamy). 

 

Dodatkowo postulujemy wprowadzenie możliwości otrzymania wiążącej informacji 

stawkowej w odniesieniu do wszystkich towarów i usług, w tym zwłaszcza 

wskazanych w załączniku nr 15. Instrument taki był przewidziany w Rządowym 

projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - 

Ordynacja podatkowa (druk sejmowy nr 3255). Ponieważ prace nad tym projektem 

zostały wstrzymane, ten wartościowy instrument należy przenieść do bieżącej 

nowelizacji. Umożliwi to podatnikom uzyskanie względnego bezpieczeństwa 

prawnego co do poprawności przyjętej przez nich kwalifikacji towarów i usług, 

których są dostawcami/usługodawcami lub nabywcami. Jest to ze wszech miar 

pożądane zwłaszcza w kontekście proponowanych sankcji za uchybienia w tym 

zakresie. 

 

Uwaga nieuwzględniona - w ocenie resortu finansów 
odstąpienie od klasyfikowania towarów czy usług 
wymienionych w załączniku nr 15 według PKWiU na rzecz 
opisowej metody wprowadzi chaos i większe wątpliwości co 
do zakresu stosowania mechanizmu podzielonej płatności 
wobec danej transakcji. Należy bowiem zauważyć, że w 
przypadku wątpliwości co do konkretnej klasyfikacji pomocny 
może być GUS, natomiast wprowadzenie opisowej metody 
pozbawia podatnika możliwości pomocy w uzyskaniu  
klasyfikacji i w ocenie resortu finansów może doprowadzić do 
większej niepewności i wątpliwości interpretacyjnych.  PKWiU 
nie jest może idealnym rozwiązaniem, zdarzają się bowiem 
problemy z zaklasyfikowaniem towaru czy usługi do danej 
kategorii ale nie są to masowe sytuacje. W większości 
przypadków podatnicy znają już klasyfikację swoich towarów 
czy usług wobec czego nie będą mieli problemów z 
określeniem czy ich transakcje powinny być rozliczane w 
mechanizmie podzielonej płatności czy też nie.  
Ponadto należy mieć na uwadze, że przejście na opisową 
formę mogłoby skutkować rozszerzeniem zakresu towarów i 
usług objętych tym mechanizmem co stanowiłoby naruszenie 
przyznanej Polsce derogacji.  
 
Nie jest również możliwe rozszerzenie projektu o kwestię 
wydawania WIS. Rozwiązanie to zawarte jest w innym 
projekcie (druk sejmowy nr 3255), który obecnie jest 
rozpatrywany przez Parlament, zatem resort finansów nie ma 
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już możliwości ingerencji w ten dokument. 
Izba 

Gospodarcza 

Sprzedawców 

Polskiego 

Węgla 

Brak uzasadnienia dla objęcia obowiązkowym mechanizmem podzielonej 

płatności węgla kamiennego oraz innych paliw stałych 

Obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, co do zasady, ma 

zostać wprowadzony w odniesieniu do produktów, dla których obecnie stosowane 

są różnego rodzaju mechanizmy służące przeciwdziałaniu nadużyciom w zakresie 

podatku od towarów i usług. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności ma 

bowiem generalnie znaleźć zastosowanie w odniesieniu do towarów wymienionych 

dotychczas w: (i) załącznikach nr 11 i 14 – określających zakres zastosowania 

mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do transakcji krajowych, (ii) 

załączniku nr 13 do ustawy – określającym zakres towarów, do których 

zastosowanie znajduje mechanizm odpowiedzialności solidarnej.  

Węgiel kamienny, węgiel brunatny czy koks na gruncie obecnie obowiązującej 

regulacji nie są wymienione we wspomnianych powyżej załącznikach do 

ustawy, w konsekwencji czego nie są również objęte wspomnianymi powyżej 

mechanizmami zmierzającymi do ograniczenia nadużyć w zakresie podatku od 

towarów i usług. Tym samym dziwi fakt ujęcia w projektowanym załączniku 

nr 15 do ustawy (załączonym do Projektu) w pozycjach 1.i 2. oraz w pozycjach 

od 4. do 6. węgla kamiennego, węgla brunatnego, koksu oraz innych paliw 

stałych.  

Zamiar objęcia wspomnianych wyrobów obowiązkowym mechanizmem 

podzielonej płatności wydaje się być tym bardziej nieuzasadniony, iż z 

perspektywy dotychczasowych doświadczeń zrzeszonych w Izbie 

przedsiębiorstw obrót tymi wyrobami nie wydaje się być szczególnie narażony 

na nadużycia czy oszustwa podatkowe. W szczególności zrzeszeni w Izbie 

przedsiębiorcy nie obserwują, by w ostatnim czasie wyroby węglowe (czy inne 

paliwa stałe wskazane w projekcie załącznika nr 15) były wykorzystywane w 

procederze tzw. karuzeli podatkowych. Z punktu widzenia zrzeszonych w Izbie 

przedsiębiorstw nie obserwuje się również, by w obszarze obrotu wspomnianymi 

paliwami w ostatnich latach zwiększyła się obecność podmiotów z tzw. szarej 

strefy.  

W tym miejscu Izba pragnie podkreślić, że zrzeszeni przedsiębiorcy nie twierdzą, że 

w zakresie obrotu paliwami stałymi nie dochodzi do jakichkolwiek 

nieprawidłowości czy nadużyć – jednakże, zdaniem Izby, tego rodzaju zjawiska nie 

zachodzą w tym obszarze w zakresie większym niż w przypadku innych branż. Tym 

samym brak jest uzasadnienia dla wprowadzenia w odniesieniu do dostaw 

węgla kamiennego oraz innych paliw stałych tak rygorystycznego rozwiązania, 

jakim jest obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – w sytuacji gdy 

branże narażone w takim samym stopniu na ryzyko nadużyć podatkowych 

mogą w dalszym ciągu funkcjonować na dotychczasowych zasadach. 

Zamiar objęcia obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności dostaw węgla 

kamiennego oraz innych paliw stałych, wymienionych w projekcie załącznika nr 15 

do ustawy wydaje się być nieproporcjonalny do zaobserwowanych ryzyk 

podatkowych w tym obszarze. Tym bardziej, iż rozważane rozwiązanie jest 

kolejnym obowiązkiem nakładanym w ciągu ostatnich miesięcy na branżę węglową. 

Nie można bowiem pominąć faktu, iż dostawy węgla oraz innych paliw stałych 

zostały objęte przyspieszonym obowiązkiem wdrożenia tzw. kas online. Oznacza to, 

Uwaga nieuwzględniona – do resortu wpływały informacje o 
występowaniu nieprawidłowości w obrocie tym towarem i z 
tego też względu podjęto wówczas decyzję o objęciu tego 
towaru odpowiedzialnością podatkową. Niemniej jednak z 
uwagi na fakt podjęcia w tym samym czasie rozmów  z KE w 
zakresie uzyskania zgody na wprowadzenie obowiązkowego 
mechanizmu podzielonej płatności – odstąpiono od podjęcia 
prac legislacyjnych nad rozszerzeniem odpowiedzialności 
podatkowej o węgiel z uwagi na krótki okres, który dotyczyłby  
obowiązywania tej regulacji, gdyż obowiązkowy mechanizm 
podzielonej płatności zastępuje odpowiedzialność podatkową  
w transakcjach powyżej 15 000 zł. Tym samym włączenie do 
załącznika nr 15 węgla jest jak najbardziej uzasadnione. 
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że dostawcy przedmiotowych wyrobów, jako jedni z pierwszych będą musieli 

zastąpić obecnie stosowane urządzenia nowymi kasami fiskalnymi – co będzie 

wiązało się zarówno z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów 

finansowych jak i podjęciem dodatkowych działań, np. w celu zapewnienia 

odpowiedniej łączności z Internetem poszczególnych składów opału, które 

niejednokrotnie znajdują się w odległych lokalizacjach czy mniejszych 

miejscowościach. 

Już samo objęcie paliw stałych obowiązkiem przyspieszonego wdrożenia kas online 

stanowi dla szerokiego grona zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców istotne 

utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej – konieczne jest bowiem 

m.in. zaangażowanie dodatkowych środków finansowych, które mogłyby np. zostać 

przeznaczone na zakup towarów handlowych do dalszej odsprzedaży. Dodatkowo 

zmiany te wymagają istotnego zaangażowania czasowego ze strony samych 

przedsiębiorców oraz ich pracowników, co również wpływa negatywnie na 

prowadzoną działalność gospodarczą, gdyż z uwagi na konieczność wdrożenia 

nowych regulacji  muszą zostać ograniczone normalne czynności związane z samą 

działalnością – np. kontakt z dostawcami czy potencjalnymi klientami.  

Wprowadzenie w tak krótkim okresie czasu dwóch dodatkowych obciążeń dla 

dostawców węgla oraz innych paliw stałych przekracza możliwości tych 

podmiotów – wśród których znaczną część stanowią małe, rodzinne 

przedsiębiorstwa o ograniczonych zasobach finansowych czy personalnych.   

Kwestia ta nabiera jeszcze bardziej istotnego znaczenia, jeśli spojrzy się na zmiany 

wprowadzone w obszarze obrotu węglem kamiennym (oraz innymi paliwami 

stałymi) nie tylko na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, ale również 

innych regulacji prawnych, którym podlega obrót tymi wyrobami. W ciągu ostatnich 

12 miesięcy dostawcy wyrobów węglowych (którzy jak już wspomniano powyżej 

dysponują często bardzo ograniczonym zapleczem), oprócz dostosowania się do 

nowych regulacji z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług, musieli w 

szczególności: 

 wdrożyć postanowienia wynikające z kilkunastu uchwał antysmogowych 

przyjmowanych przez poszczególne sejmiki wojewódzkie; 

 przygotować się do wdrożenia nowelizacji ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 

r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która 

wprowadziła m.in. obowiązek wystawiania świadectw jakości; 

 wdrożyć zmodyfikowane zasady stosowania zwolnień wyrobów 

węglowych od akcyzy, które zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o 

podatku akcyzowym. 

Powyższe zmiany w otoczeniu prawnym skutkują koniecznością bardzo istotnego 

zaangażowania czasowego i finansowego ze strony przedsiębiorców zajmujących 

się obrotem węglem kamiennym oraz innymi paliwami stałymi, co w negatywny 

sposób wpływa na ich płynność finansową i możliwość prowadzenia działalności 

gospodarczej. Wprowadzenie kolejnego obowiązku wiążącego się 

z koniecznością dodatkowego zaangażowania po stronie wspomnianych 

przedsiębiorców, może przekraczać możliwości wielu spośród małych 

dostawców, którzy już teraz borykają się z nałożonymi na nich obostrzeniami. 

To z kolei może skutkować koniecznością zakończenia przez nich prowadzenia 

działalności gospodarczej, gdyż nie będą oni w stanie skutecznie konkurować z 
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większymi podmiotami, które dysponują szerokim zapleczem personalnym, a 

niejednokrotnie również dużym gronem zewnętrznych doradców. 

Na marginesie Izba pragnie również wskazać, iż wprowadzenie tak istotnych 

ograniczeń i obciążeń w odniesieniu do krajowych podmiotów zajmujących się 

obrotem węglem kamiennym i innymi paliwami stałymi stoi w całkowitej 

sprzeczności z deklarowanym przez Rząd wsparciem dla węgla kamiennego – 

stanowiącego przecież istotny element niezależności i bezpieczeństwa 

energetycznego kraju. Trudno również pogodzić te działania z obiecywanym 

wsparciem dla polskich, małych przedsiębiorstw, które toczą na rynku nierówną 

walkę z międzynarodowymi przedsiębiorstwami dysponującymi profesjonalnym 

wsparciem zewnętrznych podmiotów. 

W związku z powyższym Izba postuluje o rozważenie możliwości usunięcia z 

projektu załącznika nr 15: (i) pozycji 1. obejmującej węgiel kamienny o kodzie 

PKWiU 05.10.10.0, (ii) pozycji 2. obejmującej węgiel brunatny (lignit) o kodzie 

PKWiU 05.20.10.0, (iii) pozycji 4. obejmującej koks i półkoks z węgla 

kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu oraz węgiel retortowy o kodzie 

PKWiU 19.10.10.0, (iv) pozycji 5. obejmującej brykiety i podobne paliwa stałe z 

węgla kamiennego o kodzie PKWiU 19.20.11.0, (v) pozycji 6. obejmującej 

brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu) o kodzie PKWiU 

19.20.12.0. 

Crido Części motoryzacyjne a czynność ich sprzedaży – zakres stosowania MPP (art. 

108a ust. 1 w zw. z poz. 67-77 i 145-150 załącznika nr 15 – w brzmieniu 

nadanym przez Projekt) 

Projekt przewiduje obowiązkowe stosowanie MPP w odniesieniu do towarów 

i usług wskazanych w załączniku nr 15 – obejmującym m.in. wybrane świadczenia z 

branży motoryzacyjnej. 

Należy przy tym zaznaczyć, iż w projektowanym załączniku nr 15 ustawy o VAT, 

znalazły się jednocześnie:  

(i) grupowania wskazujące konkretne wyroby mające zostać objęte obowiązkowym 

MPP (np. PKWiU 29.31.30.0 „Części pozostałego sprzętu i wyposażenia 

elektrycznego do pojazdów”), jak również 

(ii) grupowania obejmujące samą czynność sprzedaży (np. PKWiU 45.31.1 

„Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, 

z wyłączeniem motocykli”). 

Powyższy zabieg legislacyjny w znacznym stopniu komplikuje odczytanie katalogu 

transakcji objętych obowiązkowym MPP.  

Tytułem przykładu – nie jest jasne czy obowiązkowy MPP obejmie sprzedaż foteli 

samochodowych:  

- fotele samochodowe (jako wyrób) są zasadniczo klasyfikowane do PKWiU 

29.32.10 „Fotele w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych”. Grupowanie to 

nie jest wskazane w załączniku nr 15; 

- jednocześnie, sama czynność hurtowej sprzedaży foteli powinna być 

klasyfikowana do PKWiU 45.31.1 „Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do 

pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli”. 

Z ostrożności – w takich przypadkach podatnicy mogą przyjmować, iż czynność 

sprzedaży wszystkich części samochodowych / motocyklowych objęta jest 

obowiązkowym MPP (niezależnie od tego czy dana część została wymieniona jako 

Uwaga nieuwzględniona – zakres wprowadzonego 
projektowanym załącznikiem nr 15 obowiązkowego 
mechanizmu podzielonej płatności wynika z decyzji 
derogacyjnej. 
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wyrób w załączniku nr 15).   

Niemniej, takie stosowanie proponowanych regulacji – w istocie pozbawiałoby 

znaczenia wszystkie grupowania „towarowe”. 

Z drugiej strony – brak stosowania MPP np. do sprzedaży hurtowej foteli 

samochodowych – pozbawiałby znaczenia grupowania „sprzedażowe” wskazane w 

załączniku nr 15.  

Zrozumiała jest chęć prawodawcy do możliwie szczelnego określenia zakresu 

obowiązkowego MPP. 

Warto jednak wskazać, iż w załączniku nr 15 nie wskazano w analogiczny sposób 

grupowań „sprzedażowych” dla innych grup towarów objętych obowiązkowym 

MPP (brak w załączniku np. PKWiU 46.72.1 „Sprzedaż hurtowa metali i rud 

metali”). 

Powyższe wątpliwości mogą spowodować istotne komplikacje w stosowaniu MPP 

przez podatników, a także doprowadzić do rozbieżnych rozstrzygnięć organów 

podatkowych i statystycznych w powyższym zakresie.  

W celu zachowania spójności planowanej regulacji, zasadne pozostaje wykreślenie 

poz. 145-150 projektowanego załącznika nr 15 do ustawy o VAT). 

Crido Części do silników benzynowych i do silników wysokoprężnych oraz pozostałe 

części motoryzacyjne – zakres stosowania MPP (art. 108a ust. 1 w zw. z poz. 67-

77 załącznika nr 15 – w brzmieniu nadanym przez Projekt) 

Zgodnie z Projektem, obowiązkowy split payment ma obejmować produkty 

mieszczące się w PKWiU 28.11.41.0 „Części do silników spalinowych 

wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników 

lotniczych”. 

Jednocześnie w załączniku nr 15 brak PKWiU 28.11.42.0 „Części do pozostałych 

silników, gdzie indziej niesklasyfikowanych” – w którym mieszczą się części do 

silników wysokoprężnych. 

W konsekwencji – zgodnie z Projektem, tłoki, głowice i zawory przeznaczone do 

silników benzynowych powinny być rozliczane przy zastosowaniu split paymentu. 

Analogiczne części do silników diesla będą mogły być rozliczane na 

dotychczasowych zasadach. 

Wątpliwości mogą pojawić się również przy innych częściach samochodowych 

objętych / nieobjętych obowiązkowym MPP – niezależnie od rodzaju silnika.  

Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia np. w przypadku turbosprężarek (coraz 

bardziej popularnych w silnikach benzynowych) – części te mogą być bowiem 

klasyfikowane w odrębnym, dedykowanym PKWiU – nieobjętym split paymentem, 

niezależnie od rodzaju silnika. 

Jednocześnie, towary mieszczące się w PKWiU 29.31.21.0 „Świece zapłonowe; 

iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; 

cewki zapłonowe” – będą objęte obowiązkowym MPP, niezależnie od rodzaju 

silnika. 

Takie ukształtowanie przepisów może spowodować istotne komplikacje 

w stosowaniu MPP przez podatników, którzy zmuszeni będą do szczegółowej 

analizy klasyfikacyjnej poszczególnych produktów o podobnym charakterze.  

W celu ułatwienia stosowania obligatoryjnego MPP, należy rozważyć ujednolicenie 

omawianych kategorii produktów, a także referencję do CN (w miejsce PKWiU) 

przy określaniu katalogu towarów podlegających obowiązkowemu split 

Uwaga nieuwzględniona – zakres wprowadzonego 
projektowanym załącznikiem nr 15 obowiązkowego 
mechanizmu podzielonej płatności wynika z decyzji 
derogacyjnej. 
 
Zastosowanie CN w miejsce PKWiU jest uzależnione od 
postępu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja 
podatkowa  (druk sejmowy nr 3255) 
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paymentowi.  

Dodatkowo, zasadne byłoby wprowadzenie instrumentu pozwalającego na 

precyzyjne i pewne określenie katalogu towarów i usług objętych obowiązkowym 

MPP. 

Crido Paliwa węglowe – zakres stosowania MPP (art. 108a ust. 1 w zw. z poz. 1, 2, 4, 

5, 6 załącznika nr 15 – w brzmieniu nadanym przez Projekt) 

Projektodawca planuje objąć obowiązkowym split paymentem m.in.: 

- Węgiel kamienny – PKWiU 05.10.10.0, 

- Węgiel brunatny (lignit) – PKWiU 05.20.10.0, 

- Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel 

retortowy – PKWiU 19.10.10.0, 

- Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego – PKWiU 19.20.11.0, 

- Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu) – PKWiU 19.20.12.0. 

Zgodnie z Projektem, obowiązkowy MPP ma nie znajdować zastosowania m.in. do 

drewna opałowego (PKWiU 02.20.14.0), węgla drzewnego (PKWiU 20.14.72.0) 

czy też brykietu z drewna (PKWiU 16.29.14.0). Z zakresu obowiązkowego split 

paymentu wyłączony ma być również brykiet ze słomy (PKWiU 16.29.25.0). 

Takie ukształtowanie przepisów może spowodować istotne komplikacje 

w stosowaniu MPP przez podatników, którzy zmuszeni będą do szczegółowej 

analizy klasyfikacyjnej poszczególnych produktów o podobnym charakterze.  

W celu ułatwienia stosowania obligatoryjnego MPP, należy rozważyć referencję do 

CN (w miejsce PKWiU) przy określaniu katalogu towarów podlegających 

obowiązkowemu split paymentowi.  

Dodatkowo, zasadne byłoby wprowadzenie instrumentu pozwalającego na 

precyzyjne i pewne określenie katalogu towarów i usług objętych obowiązkowym 

MPP. 

Uwaga nieuwzględniona – zakres wprowadzonego 
projektowanym załącznikiem nr 15 obowiązkowego 
mechanizmu podzielonej płatności wynika z decyzji 
derogacyjnej. 
 
Zastosowanie CN w miejsce PKWiU jest uzależnione od 
postępu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja 
podatkowa  (druk sejmowy nr 3255) 

Crido Olej z rzepaku – zakres stosowania MPP (art. 108a ust. 1 w zw. z poz. 3 

załącznika nr 15 – w brzmieniu nadanym przez Projekt) 

Zgodnie z Projektem, obowiązkowy split payment ma znajdować zastosowanie do 

oleju z rzepaku mieszczącego się w PKWiU 10.4 „Oleje i tłuszcze zwierzęce 

i roślinne”. 

Niemniej, obrót innymi olejami występującymi na rynku (jak np. oliwa z oliwek, 

olej słonecznikowy czy ryżowy) – nie będzie obciążony dodatkowym obowiązkiem 

stosowania MPP. 

W powyższym zakresie, dla części podatników problematyczna może okazać się 

odpowiedź na pytanie czym jest „olej z rzepaku”, o którym mówi projektodawca. 

Czy olej z rzepaku z dodatkiem innego oleju będzie objęty obowiązkowym split 

paymentem? Jakie proporcje dodatkowych składników będą eliminować charakter 

oleju z rzepaku? Czy przy klasyfikacji mieszanin olejów należy brać pod uwagę 

stanowisko organów klasyfikacyjnych (statystycznych), czy też decydować w inny 

sposób? 

Takie ukształtowanie przepisów może spowodować istotne komplikacje 

w stosowaniu MPP przez podatników, a także doprowadzić do rozbieżnych 

rozstrzygnięć organów podatkowych w powyższym zakresie. 

W celu ułatwienia stosowania obligatoryjnego MPP, należy rozważyć referencję do 

CN (w miejsce PKWiU) przy określaniu katalogu towarów podlegających 

obowiązkowemu split paymentowi.  

Uwaga nieuwzględniona – zakres wprowadzonego 
projektowanym załącznikiem nr 15 obowiązkowego 
mechanizmu podzielonej płatności wynika z decyzji 
derogacyjnej. 
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Dodatkowo, zasadne byłoby wprowadzenie instrumentu pozwalającego na 

precyzyjne i pewne określenie katalogu towarów i usług objętych obowiązkowym 

MPP. 

Crido Sprzedaż urządzeń elektronicznych i ich części – zakres stosowania MPP (art. 

108a ust. 1 w zw. z poz. 59-69 załącznika nr 15 – w brzmieniu nadanym przez 

Projekt) 

Projekt znacząco rozszerza zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do 

sprzedaży tzw. „elektroniki”. Niestety nie robi tego precyzyjnie pozostawiając 

olbrzymie wątpliwości interpretacyjne. Co więcej, referując do PKWiU w obszarze 

elektroniki projektodawca częściowo zdecydował się powołać na PKWiU z 2015 

roku, inne niż właściwe dla wszystkich pozostałych kategorii towarów wskazanych 

w załączniku nr 15. Stwarza to niewątpliwie kolejne wątpliwości interpretacyjne i 

zawiłości w stosowaniu przepisów podatkowych dla przedsiębiorców. 

Przykładowo, w świetle brzmienia projektu, między innymi z uwagi na 

zastosowanie dwóch różnych standardów klasyfikacyjnych, nie jest jasne 

podatkowe traktowanie części i akcesoriów do komputerów czy urządzeń 

peryferyjnych – grupowania dla nich właściwe (np. 26.20.1 z PKWiU 2015 i 

26.20.4 z PKWiU 2008) podlegają różnym reżimom opodatkowania – do 

pierwszego stosujemy split payment, do drugiego natomiast nie. 

Dodatkowo, branża ta jest w szczególny sposób narażona na ryzyka wynikające z 

niejasnego podejścia do kwestii świadczeń kompleksowych – patrz uwaga nr 7. 

W celu ułatwienia stosowania obligatoryjnego MPP, należy rozważyć ujednolicenie 

omawianych kategorii produktów, a także referencję do CN (w miejsce PKWiU) 

przy określaniu katalogu towarów podlegających obowiązkowemu split 

paymentowi.  

Dodatkowo, zasadne byłoby wprowadzenie instrumentu pozwalającego na 

precyzyjne i pewne określenie katalogu towarów i usług objętych obowiązkowym 

MPP. 

Uwaga nieuwzględniona – zakres wprowadzonego 
projektowanym załącznikiem nr 15 obowiązkowego 
mechanizmu podzielonej płatności wynika z decyzji 
derogacyjnej. 
 
Zastosowanie CN w miejsce PKWiU jest uzależnione od 
postępu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja 
podatkowa  (druk sejmowy nr 3255) 

MDDP 

Michalik 

Dłuska 

Dziedzic i 

Partnerzy 

spółka 

doradztwa 

podatkowego 

spółka 

akcyjna 

 

Zastosowanie PKWiU w projektowanym załączniku nr 15 do ustawy o VAT 

(załącznik do Projektu) 

W naszej ocenie zasadne jest zwrócenie uwagi na to, że rozważany projekt ustawy o 

zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, 

zawarty w druku sejmowym nr 3255, zwany potocznie „matrycą stawek” zakłada  

zastąpienie dla celów rozliczeń podatkowych PKWiU 2008 nowymi klasyfikacjami: 

PKWiU 2015 w przypadku usług oraz nomenklaturą scaloną (CN) w odniesieniu do 

towarów. Mimo to w załączniku do omawianego Projektu podane są odwołania do 

PKWiU 2008. Oznacza to, że w przypadku wejścia w życie zarówno Projektu, jak i 

„matrycy stawek” w ustawie o VAT znajdą się odwołania do trzech klasyfikacji 

statystycznych, co będzie skutkowało wątpliwościami w stosowaniu ustawy o VAT. 

Ewentualnie powstanie konieczność nowelizacji Projektu przed lub wkrótce po jego 

wejściu w życie. 

Dlatego też postulujemy, aby zharmonizować prace nad Projektem oraz „matrycą 

stawek” w celu ujednolicenia używanych w nich klasyfikacji statystycznych.  

Uwaga nieuwzględniona – resort ma na uwadze tę kwestię, 
niemniej jednak zastosowanie CN oraz PKWiU 2015 w miejsce 
PKWiU 2008 jest uzależnione od postępu prac nad projektem 
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
ustawy – Ordynacja podatkowa  (druk sejmowy nr 3255) 

Polska Izba 

Komunikacji 

Elektronicznej 

Wyłączenie usług dot. budowy sieci telekomunikacyjnych z obowiązkowego 

mechanizmu podzielonej płatności 

W pierwszej kolejności PIKE wnosi o zmianę treści załącznika nr 15 do ustawy o 

podatku od towarów i usług (załącznik wprowadzany na mocy projektowanej 

Uwaga nieuwzględniona –  
Resort nie widzi uzasadnienia do wykreślenia wskazanych 
przez Izbę pozycji.  
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ustawy), poprzez wykreślenie z niego pozycji 107 i 108, tj. wykreślenie pozycji 

odnoszących się do następujących usług: 

1) Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.21.0), 

2) Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.22.0). 

Proponowane w Projekcie zmiany, polegające na wprowadzeniu obowiązkowego 

mechanizmu podzielonej płatności dla dostaw wybranych towarów i świadczenia 

określonych usług, mają dotyczyć między innymi usług budowlanych, także tych 

dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych (zarówno przesyłowych jak i 

rozdzielczych). Jak słusznie zauważono w OSR Projektu „[wjprowadzenie 

mechanizmu podzielonej płatności w formie obowiązkowej we wskazanych 

branżach może wiązać się ze skokowym obniżeniem płynności u wybranych 

podatników". Tym samym wprowadzane zmiany stwarzają znaczące ryzyko dla 

prawidłowej i terminowej realizacji projektów polegających m.in. na budowie 

sieci telekomunikacyjnych, finansowanych ze środków unijnych. W 

szczególności mowa tu o projektach infrastrukturalnych, przykładowo takich jak 

projekty I Osi priorytetowej działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dofinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: „projekty 

unijne"). Projekty unijne determinują zobowiązanie do spełnienia wymogów 

wskazanych w zawartych umowach o dofinansowanie. Konstrukcja Projektu 

stwarza duże ryzyko płynnościowe po stronie spółek budowalnych, które realizują 

i będą realizować zlecone prace w ramach projektów unijnych, co przekłada się z 

kolei na ryzyko po stronie beneficjentów tych projektów. W naszej opinii Projekt 

w obecnym kształcie stwarza ryzyko pojawienia się zatorów płatniczych po 

stronie wykonawców i co za tym idzie opóźnienia w realizacji określonych 

umownie kamieni milowych. Powyższe nie koresponduje z celem przyjętym 

przez Polskę, jakim jest wsparcie uzasadnionych społecznie inicjatyw, w tym 

przypadku przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Polsce. 

Jednocześnie należy zauważyć, że PIKE nie odnotowała problemów związanych z 

nieprawidłowościami przy rozliczaniu podatku od towarów i usług przy usługach 

polegających na budowie sieci telekomunikacyjnych. Kierując się zatem zasadą 

proporcjonalności przy określaniu zasad prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz wprowadzaniu obowiązków administracyjnych - wyrażoną w art. 67 i 68 

Prawa przedsiębiorców1 - należy wprowadzać ograniczenia takie jak obowiązkowy 

mechanizm podzielonej płatności, wyłącznie w niezbędnym zakresie. W tej 

sytuacji PIKE za niecelowe uznaje obejmowanie obowiązkowym split paymentem 

usług polegających na budowie sieci telekomunikacyjnych. 

Mając na uwadze zminimalizowanie oddziaływania 
mechanizmu podzielonej płatności na płynność finansową 
podatników przedmiotowym projektem rozszerza się cele na 
jakie będą mogły być przeznaczone środki znajdujące się na 
rachunku VAT (m.in. podatki dochodowe, akcyza, należności 
celne, podatek importowy czy składki ZUS). Takie rozszerzenie 
pozwoli to na systematyczne uwalnianie środków, co w 
znacznym stopniu zmniejszy wartość środków zgromadzonych 
na rachunku VAT.  
 
  

8.  Art. 2 

projektu  

(art. 22p 

ustawy o 

podatku 

Tadeusz 

Moczuło 

W art. 2 zmiany do ustawy o podatku PIT zaproponowano błędnie sformułowane 

zmiany choć bardzo słuszne: w art. 22p ust 1 ustawy o podatku PIT nie ma pkt 1 ani 

pkt 2 wobec tego nie da się dodać pkt 3  

W załączeniu art. 22p wg stanu prawnego na 10.05.2019 r. źródło LEGALIS  

Art. 22p.1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie 

Uwaga nieuwzględniona – numeracja dodawanego punktu 
jest prawidłowa. Uwzględnia bowiem zmiany wprowadzane w 
tym przepisie ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

                                                           
1 Dz.U. z 2018 r. poz. 646 
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dochodowy

m od osób 

fizycznych) 

zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność 

dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. 

ustaw (Dz. U. poz. 1018).  

Polski 

Związek 

Pracodawców 

Budownictwa  

Podatnik popełniający pomyłkę, np. błędnie dokonujący płatności za fakturę poza 

MPP, ma ponosić konsekwencje zarówno na gruncie ustawy o VAT (sankcja 100% 

odpowiadająca wartości podatku VAT naliczonego), jak i na gruncie ustaw o 

podatkach dochodowych: poprzez uniemożliwienie zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodów poniesionych wydatków. Tak daleko idące konsekwencje wynikające 

ze zwykłej pomyłki w realizacji płatności są nieadekwatne do rozmiaru uchybienia, 

a przez to nieuzasadnione.  

Także w tym zakresie przepisy nie wskazują, czy możliwe i skutkujące 

niezastosowaniem powyższej sankcji jest dokonanie korekty deklaracji lub 

zastosowanie innych mechanizmów, w oparciu o które podatnik mógłby podjąć 

działania naprawcze. W mocy pozostają również inne sformułowane wyżej 

zastrzeżenia i wątpliwości dotyczące sankcji (np. zakresu sankcji za dokonanie poza 

MPP płatności tylko części kwoty wykazanej na fakturze lub fakturach).  

W rezultacie proponujemy: 

 rezygnację z wyłączania z kosztów uzyskania przychodów poniesionych 

wydatków, które zostaną zrealizowane poza MPP; a przynajmniej  

 zastosowanie rozwiązań jak proponowane powyżej w stosunku do sankcji dla 

nabywcy. 

Uwaga częściowo uwzględniona – zmieniono przepisy w tym 
zakresie i zawężono stosowanie sankcji w postaci wyłączenia z 
kosztów uzyskania przychodu wyłącznie do sytuacji gdy 
podatnik pomimo otrzymania faktury z adnotacją: 
„mechanizm podzielonej płatności”  ureguluje ja w inny 
sposób. 

Związek 

Banków 

Polskich 

Konsekwencją postulowanej przez ZBP zmiany (która została opisana w uwagach 

zgłoszonych przez ZBP do art. 1 pkt 10 lit. c) projektu – uwaga MF)  powinny być 

zmiany wprowadzone w zakresie  projektowanych rozwiązań:  

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) w art. 22p w ust. 1 w pkt 2 kropkę 

zastępuje się wyrazem „lub” i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) pomimo zawarcia na fakturze oznaczenia, o którym mowa w art. 106e ust. 1 

pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług - została dokonana z pominięciem 

mechanizmu podzielonej płatności określonym w art. 108a ust. 1a ustawy o podatku 

od towarów i usług – w przypadku transakcji, których przedmiotem są towary lub 

usługi wymienione w załączniku nr 15 do tej ustawy”; 

Uwaga uwzględniona – zmieniono przepisy w tym zakresie. 

Konfederacja 

Lewiatan 

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności jest wprowadzany jako środek 

mający przeciwdziałać wyłudzeniom VAT. Tym samym, wprowadzanie sankcji na 

gruncie podatków dochodowych (PIT/CIT) za niedokonanie płatności w tym 

mechanizmie wychodzi daleko poza cel ustawy i stanowi nieproporcjonalną 

sankcję dla podatników. Skutki na gruncie podatków dochodowych wykraczają 

również poza zakres zgody wyrażonej na przedmiotowy mechanizm przez Unię 

Europejską w decyzji w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia 

szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 

2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

 

Uwaga nieuwzględniona – celem wprowadzanego 
obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w 
obszarach narażonych na oszustwa związane z VAT jest 
wprowadzenie systemowego rozwiązania, które pozwoli 
wyeliminować patologie przestępcze i w sposób systemowy 
uszczelnić system podatkowy. Tym samym wprowadzenie 
również kompleksowych regulacji zabezpieczających właściwe 
stosowanie tego mechanizmu jest w pełni uzasadnione. 
Należy zauważyć, że zmieniono przepisy w zakresie sankcji w 
podatkach dochodowych i zawężono stosowanie sankcji w 
postaci wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu wyłącznie 
do sytuacji gdy podatnik pomimo otrzymania faktury z 
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adnotacją: „mechanizm podzielonej płatności”  ureguluje ja w 
inny sposób. 

Polska Izba 

Komunikacji 

Elektronicznej  

Izba wnioskuje również o dokonanie następujących 

zmian w Projekcie:  

Art. 2 Projektu poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

„W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.3) wart. 22p: 

1) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się wyrazem „lub" i dodaje się pkt-3-fragment w 

brzmieniu: 

„3) została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonym 

w art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług - w przypadku transakcji, 

których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do tej 

ustawy. (...)" 

W odniesieniu do powyższego wniosku podnieść należy, że obecne brzmienie 

projektowanej regulacji odnosi się do art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 

z późn. zm.), dalej: „ustawa o PIT", którego ustawa o PIT nie zawiera. Zgodnie 

bowiem z obecnie obowiązującym brzmieniem art. 22p ust. 1: 

„Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do 

kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca 

transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego." 

Tym samym nie można zgodnie z Projektem dodać do wskazanego przepisu po pkt 

2 pkt 3 o brzmieniu wskazanym w Projekcie, bo ust. 1 nie zawiera żadnych 

punktów, w tym pkt 1 i 2. Izba uznaje zaproponowaną w Projekcie zmianę jako 

błąd redakcyjny, który wymaga niezwłocznego usunięcia przez projektodawcę i 

uzgodnienia z aktualnym brzmieniem przepisu. 

Uwaga nieuwzględniona – numeracja dodawanego punktu 
jest prawidłowa. Uwzględnia bowiem zmiany wprowadzane w 
tym przepisie ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1018). 

ZIPSEE 

Cyfrowa 

Polska 

Dla podatnika podlegającego obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego od osób 

fizycznych konsekwencja braku zapłaty za fakturę z użyciem mechanizmu 

podzielonej płatności, jaką jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodu w części dotyczącej takiej płatności, jest karą zbyt wygórowaną. 

Wskazuje się, że za to naruszenie naliczona już została kara w wysokości 100% 

kwoty podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność, to wprowadzenie 

dodatkowych konsekwencji dla podatnika jest narzędziem zbyt daleko idącym. 

Uwaga częściowo uwzględniona – zmieniono przepisy w tym 
zakresie i zawężono stosowanie sankcji w postaci wyłączenia z 
kosztów uzyskania przychodu wyłącznie do sytuacji gdy 
podatnik pomimo otrzymania faktury z adnotacją: 
„mechanizm podzielonej płatności”  ureguluje ją w inny 
sposób 

9.  Art. 3 

projektu  

(art. 15d 

ustawy o 

podatku 

dochodowy

m od osób 

prawnych) 

 

Związek 

Pracodawców 

Polska Miedź  

Proponowana redakcja przepisu wydaje się wymagać uszczegółowienia, bowiem 

pozostawia lukę prawną w odniesieniu do transakcji, za które zapłata została 

poniesiona wcześniej niż data zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych (np. 

zakup środka trwałego, którego wartość zaliczana jest do kosztów podatkowych 

poprzez odpisy amortyzacyjne, zapłata czynszu z góry za przeszły okres 

użytkowania składnika majątkowego, zapłata zaliczki).  
 

Uwaga nieuwzględniona – 
Resort finansów nie podziela obaw  odnośnie proponowanego  
brzmienia art. 15d ust. 2 ustawy CIT. Sytuacje, które wskazano 
jako przykłady luki podatkowej faktycznie obejmuje swoim 
zakresem przepis ust. 1 w art. 15d tej ustawy (również 
nowelizowany). Zawiera on ogólną normę, która obowiązuje 
niezależnie od okresu, w którym dane zobowiązanie, którego 
dotyczy płatność, zostałoby (co do zasady) uznane za koszt 
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uzyskania przychodów. 
O ile konieczne było doprecyzowanie sposobu 
przeprowadzenia korekty związanej z wcześniejszym 
zaliczeniem zobowiązania do kosztów uzyskania przychodów 
(ust. 2), to sytuacja, gdy skutek podatkowy miałby nastąpić po 
terminie, w którym nastąpiła płatność, z oczywistych 
względów nie wymaga tego rodzaju regulacji. 

Tadeusz 

Moczuło 

W art. 3 zmiany do ustawy o podatku CIT zaproponowano błędnie sformułowane 

zmiany choć bardzo słuszne: w art. 15d ustawy o podatki CIT nie ma pkt 1 ani pkt 2 

wobec tego nie da się dodać pkt 3. 

W załączeniu art. 15d wg stanu prawnego na 10.05.2019 r. źródło LEGALIS  

Art. 15d.1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej 

części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa 

rachunku płatniczego.  
 

 

Uwaga nieuwzględniona – numeracja dodawanego punktu 
jest prawidłowa. Uwzględnia bowiem zmiany wprowadzane w 
tym przepisie ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1018). 

Związek 

Banków 

Polskich 

Konsekwencją postulowanej przez ZBP zmiany (która została opisana w uwagach 

zgłoszonych przez ZBP do art. 1 pkt 10 lit. c) projektu – uwaga MF)  powinny być 

zmiany wprowadzone w zakresie  projektowanych rozwiązań:  

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 865) w art. 15 d w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się 

wyrazem „lub” i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) pomimo zawarcia na fakturze oznaczenia, o którym mowa w art. 106e ust. 1 

pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług - została dokonana z pominięciem 

mechanizmu podzielonej płatności określonym w art. 108a ust. 1a ustawy o podatku 

od towarów i usług – w przypadku transakcji, których  przedmiotem są towary lub 

usługi wymienione w załączniku nr 15 do tej ustawy.”; 

Uwaga uwzględniona – zmieniono przepisy w tym zakresie. 

KHGM 

Polska Miedź 

S.A. 

Biorąc pod uwagę praktykę gospodarczą, na gruncie przepisów ustawy VAT i CIT 

(w tym nowelizację ustawy VAT wprowadzoną ustawą z dnia 12.04.2019r. - Dz. U. 

z 2019r., poz.  1018), wskazane regulacje – w kształcie przedstawionym w Projekcie 

są zbyt rygorystyczne. Dodatkowo, projektowane regulacje będą powodować 

wzrost kosztów działalności (głownie poprzez wzrost kosztów związanych z 

zabezpieczaniem płynności oraz zabezpieczeniem ryzyka utraty zwiększonych 

wierzytelności). Stąd też zauważyć należy, iż przy już przewidzianych wielu, 

dotkliwych sankcjach w VAT (w tym karno-skarbowych), jak również już 

wprowadzonym obowiązku dokonywania płatności za pośrednictwem rachunków 

bankowych (dla prawa uznania wydatku za koszt podatkowy- vide: Dz. U. z 2019r., 

poz. 1018)  wydaje się zbyt drastycznym rozwiązaniem uznanie, iż brak dokonania 

płatności przy zastosowaniu MPP będzie skutkować konieczności wyłączenia tych 

wydatków z kategorii kosztów podatkowych. Dlatego też proponuje się usunięcie 

regulacji art. 15d ust. 1 pkt. 3 ustawy CIT (gdyż już wprowadzony przepis art. 15d 

ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy CIT uznać należy za wystarczające narzędzie 

zabezpieczające jednocześnie obrót gospodarczy oraz wpływy budżetowe).  

 

Uwaga nieuwzględniona – celem wprowadzanego 
obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w 
obszarach narażonych na oszustwa związane z VAT jest 
wprowadzenie systemowego rozwiązania, które pozwoli 
wyeliminować patologie przestępcze i w sposób systemowy 
uszczelnić system podatkowy. Tym samym wprowadzenie 
również kompleksowych regulacji zabezpieczających właściwe 
stosowanie tego mechanizmu jest w pełni uzasadnione. 
Należy zauważyć, że zmieniono przepisy w zakresie sankcji w 
podatkach dochodowych i zawężono stosowanie sankcji w 
postaci wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu wyłącznie 
do sytuacji gdy podatnik pomimo otrzymania faktury z 
adnotacją: „mechanizm podzielonej płatności”  ureguluje ja w 
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inny sposób. 
KHGM 

Polska Miedź 

S.A. 

Proponowana redakcja przepisu wydaje się wymagać uszczegółowienia, bowiem 

pozostawia lukę prawną w odniesieniu do transakcji, za które zapłata została 

poniesiona wcześniej niż data zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych (np. 

zakup środka trwałego, którego wartość zaliczana jest do kosztów podatkowych 

poprzez odpisy amortyzacyjne, zapłata czynszu z góry za przeszły okres 

użytkowania składnika majątkowego, zapłata zaliczki).  

 

Uwaga nieuwzględniona – 
Resort finansów nie podziela obaw  odnośnie proponowanego  
brzmienia art. 15d ust. 2 ustawy CIT. Zawiera on ogólną 
normę, która obowiązuje niezależnie od okresu, w którym 
dane zobowiązanie, którego dotyczy płatność, zostałoby (co 
do zasady) uznane za koszt uzyskania przychodów. 
O ile konieczne było doprecyzowanie sposobu 
przeprowadzenia korekty związanej z wcześniejszym 
zaliczeniem zobowiązania do kosztów uzyskania przychodów 
(ust. 2), to sytuacja, gdy skutek podatkowy miałby nastąpić po 
terminie, w którym nastąpiła płatność, z oczywistych 
względów nie wymaga tego rodzaju regulacji. 

Konfederacja 

Lewiatan 

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności jest wprowadzany jako środek 

mający przeciwdziałać wyłudzeniom VAT. Tym samym, wprowadzanie sankcji na 

gruncie podatków dochodowych (PIT/CIT) za niedokonanie płatności w tym 

mechanizmie wychodzi daleko poza cel ustawy i stanowi nieproporcjonalną 

sankcję dla podatników. Skutki na gruncie podatków dochodowych wykraczają 

również poza zakres zgody wyrażonej na przedmiotowy mechanizm przez Unię 

Europejską w decyzji w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia 

szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 

2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

 

Uwaga nieuwzględniona – celem wprowadzanego 
obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w 
obszarach narażonych na oszustwa związane z VAT jest 
wprowadzenie systemowego rozwiązania, które pozwoli 
wyeliminować patologie przestępcze i w sposób systemowy 
uszczelnić system podatkowy. Tym samym wprowadzenie 
również kompleksowych regulacji zabezpieczających właściwe 
stosowanie tego mechanizmu jest w pełni uzasadnione. 
Należy zauważyć, że zmieniono przepisy w zakresie sankcji w 
podatkach dochodowych i zawężono stosowanie sankcji w 
postaci wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu wyłącznie 
do sytuacji gdy podatnik pomimo otrzymania faktury z 
adnotacją: „mechanizm podzielonej płatności”  ureguluje ja w 
inny sposób. 

Polskie 

Górnictwo 

Naftowe i 

Gazownictwo 

Rezygnacja z podwójnego karania za dokonanie płatności z pominięciem 

mechanizmu podzielonej płatności.   

Propozycja:  

Usunięcie art. 3 pkt 1 w części wprowadzającej art.15d ust.2 pkt 3:  

1) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się wyrazem „lub” i dodaje się pkt 

3 w brzmieniu: 

„3) została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności określonym 

w art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku transakcji, 

których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do tej 

ustawy.” 

Uzasadnienie:  

Zgodnie z treścią projektowanego przepisu podatnik nie zaliczy wydatku 

Uwaga nieuwzględniona – celem wprowadzanego 
obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w 
obszarach narażonych na oszustwa związane z VAT jest 
wprowadzenie systemowego rozwiązania, które pozwoli 
wyeliminować patologie przestępcze i w sposób systemowy 
uszczelnić system podatkowy. Tym samym wprowadzenie 
również kompleksowych regulacji zabezpieczających właściwe 
stosowanie tego mechanizmu jest w pełni uzasadnione. 
Należy zauważyć, że zmieniono przepisy w zakresie sankcji w 
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do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli za towar lub usługę objętą mechanizmem 

podzielonej płatności zapłaci w inny sposób. Oznacza to negatywne skutki w 

rozliczeniu podatku dochodowego z powodu błędnego sposobu dokonania płatności, 

mimo że podatnik zostanie już raz z tego tytułu ukarany sankcją w podatku VAT. W 

związku z powyższym proponujemy uchylenie projektowanego przepisu.  

 

podatkach dochodowych i zawężono stosowanie sankcji w 
postaci wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu wyłącznie 
do sytuacji gdy podatnik pomimo otrzymania faktury z 
adnotacją: „mechanizm podzielonej płatności”  ureguluje ja w 
inny sposób. 

Federacja 

Przedsiębiorc

ów Polskich 

Proponowana redakcja przepisu wydaje się wymagać uszczegółowienia, bowiem 

pozostawia lukę prawną w odniesieniu do transakcji, za które zapłata została 

poniesiona wcześniej niż data zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych (np. 

zakup środka trwałego, którego wartość zaliczana jest do kosztów podatkowych 

poprzez odpisy amortyzacyjne, zapłata czynszu z góry za przeszły okres 

użytkowania składnika majątkowego, zapłata zaliczki).  

 

Uwaga nieuwzględniona – 
Resort finansów nie podziela obaw  odnośnie proponowanego  
brzmienia art. 15d ust. 2 ustawy CIT. Sytuacje, które wskazano 
jako przykłady luki podatkowej faktycznie obejmuje swoim 
zakresem przepis ust. 1 w art. 15d tej ustawy (również 
nowelizowany). Zawiera on ogólną normę, która obowiązuje 
niezależnie od okresu, w którym dane zobowiązanie, którego 
dotyczy płatność, zostałoby (co do zasady) uznane za koszt 
uzyskania przychodów. 
O ile konieczne było doprecyzowanie sposobu 
przeprowadzenia korekty związanej z wcześniejszym 
zaliczeniem zobowiązania do kosztów uzyskania przychodów 
(ust. 2), to sytuacja, gdy skutek podatkowy miałby nastąpić po 
terminie, w którym nastąpiła płatność, z oczywistych 
względów nie wymaga tego rodzaju regulacji. 

Pracodawcy 

Rzeczypospoli

tej Polskiej 

Proponowana redakcja przepisu wydaje się wymagać uszczegółowienia, bowiem 

pozostawia lukę prawną w odniesieniu do transakcji, za które zapłata została 

poniesiona wcześniej niż data zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych (np. 

zakup środka trwałego, którego wartość zaliczana jest do kosztów podatkowych 

poprzez odpisy amortyzacyjne, zapłata czynszu z góry za przeszły okres 

użytkowania składnika majątkowego, zapłata zaliczki).  

 

Uwaga nieuwzględniona – 
Resort finansów nie podziela obaw  odnośnie proponowanego  
brzmienia art. 15d ust. 2 ustawy CIT. Sytuacje, które wskazano 
jako przykłady luki podatkowej faktycznie obejmuje swoim 
zakresem przepis ust. 1 w art. 15d tej ustawy (również 
nowelizowany). Zawiera on ogólną normę, która obowiązuje 
niezależnie od okresu, w którym dane zobowiązanie, którego 
dotyczy płatność, zostałoby (co do zasady) uznane za koszt 
uzyskania przychodów. 
O ile konieczne było doprecyzowanie sposobu 
przeprowadzenia korekty związanej z wcześniejszym 
zaliczeniem zobowiązania do kosztów uzyskania przychodów 
(ust. 2), to sytuacja, gdy skutek podatkowy miałby nastąpić po 
terminie, w którym nastąpiła płatność, z oczywistych 
względów nie wymaga tego rodzaju regulacji. 

  Polska Izba 

Komunikacji 

Art. 3 Projektu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 
Uwaga nieuwzględniona – numeracja dodawanego punktu 



58 
 

Elektronicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 865) w art. 15 d: 

1) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się wyrazem „lub" i dodaje się pkt 3 fragment w 

brzmieniu: 

„3} została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności 

określonym w art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług - w 

przypadku transakcji, których przedmiotem są towary lub usługi wymienione w 

załączniku nr 15 do tej ustawy. (...)"; 

Obecne brzmienie art. 15d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865), dalej: „ustawa o 

CIT", zgodnie z którym 

„1. Podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w 

jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. - Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku 

płatniczego." nie zawiera (podobnie jak art. 22p ust. 1 ustawy o PIT) pkt 1 i 2, 

dlatego nie jest możliwa jego zmiana w sposób zaproponowany w Projekcie, czyli 

poprzez dodanie po pkt 2 pkt 3 o treści określonej w Projekcie. Wskazane jest 

natomiast jego przeredagowanie w sposób zaproponowany przez Izbę. 

jest prawidłowa. Uwzględnia bowiem zmiany wprowadzane w 
tym przepisie ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1018). 

  Polska 

Organizacja 

Handlu i 

Dystrybucji 

Usunięcie sankcji wyrzucenia z kosztów podatkowych faktur zapłaconych na 

rachunki z wykazu ale nie metoda MPP (czy taka sankcja w CIT ma prawo zaistnieć 

w związku z decyzją EU dotyczącą uszczelniania VAT?)  

 

Uwaga nieuwzględniona – celem wprowadzanego 
obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w 
obszarach narażonych na oszustwa związane z VAT jest 
wprowadzenie systemowego rozwiązania, które pozwoli 
wyeliminować patologie przestępcze i w sposób systemowy 
uszczelnić system podatkowy. Tym samym wprowadzenie 
również kompleksowych regulacji zabezpieczających właściwe 
stosowanie tego mechanizmu jest w pełni uzasadnione. 
Należy zauważyć, że zmieniono przepisy w zakresie sankcji w 
podatkach dochodowych i zawężono stosowanie sankcji w 
postaci wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu wyłącznie 
do sytuacji gdy podatnik pomimo otrzymania faktury z 
adnotacją: „mechanizm podzielonej płatności”  ureguluje ją w 
inny sposób 

  ZIPSEE 

Cyfrowa 

Polska  

Dla podatnika podlegającego obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego od osób 

prawnych konsekwencja braku zapłaty za fakturę z użyciem mechanizmu 

podzielonej płatności, jaką jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania 

przychodu w części dotyczącej takiej płatności, jest karą zbyt wygórowaną. 

Wskazuje się, że ponieważ za to naruszenie naliczona już została kara w wysokości 

100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność, to 

wprowadzenie dodatkowych konsekwencji dla podatnika jest narzędziem zbyt 

daleko idącym. 

Wprowadzanie tak daleko idących konsekwencji niezastosowania MPP, w sytuacji 

gdy wprowadzane przepisy nie są precyzyjne oraz trudne do zaimplementowania w 

praktyce bieżącej działalności, stoi w sprzeczności z prezentowanymi przez rząd 

postulatami stworzenia przyjaznych warunków dla prowadzenia działalności przez 

Uwaga częściowo uwzględniona – zmieniono przepisy w tym 
zakresie i zawężono stosowanie sankcji w postaci wyłączenia z 
kosztów uzyskania przychodu wyłącznie do sytuacji gdy 
podatnik pomimo otrzymania faktury z adnotacją: 
„mechanizm podzielonej płatności”  ureguluje ją w inny 
sposób 
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uczciwych przedsiębiorców — narzędzia do walki z przestępcami uderzą w 

pierwszej w kolejności w uczciwych przedsiębiorców, utrudniając im codzienną 

pracę. 

10.  Art. 4 pkt 1  

projektu  

(art. 62b 

ust. 2 

ustawy 

Prawo 

bankowe) 

Związek 

Pracodawców 

Polska Miedź 

Proponuje się rozszerzenie katalogu zobowiązań, które mogą obciążać rachunek 

VAT, o podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz odsetek za zwłokę od tego 

podatku 
 

Uwaga nieuwzględniona – resort w pierwszej kolejności 
podjął decyzję o rozszerzeniu możliwości dokonywania 
płatności z rachunku VAT o podatki, które w głównej mierze 
dotyczą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, aby 
ograniczyć ryzyko występowania ograniczenia płynności 
finansowej. Rozszerzenie zakresu o proponowany podatek 
oraz o inne pozostałe podatki pozostaje do rozważenia w 
późniejszym okresie.  

Górnicza Izba 

Przemysłowo-

Handlowa 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe wprowadza się zmiany, 

rozszerzające katalog wypłat, które mogą być realizowane z rachunków VAT.  

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa pragnie zwrócić uwagę na sytuację Spółki 

Restrukturyzacji Kopalń S.A., podmiotu korzystającego z dotacji budżetowych. W 

przypadku tej konkretnej spółki istotną kwestią byłaby możliwość dokonywania z 

rachunku VAT również zwrotu dotacji budżetowych do Ministerstwa Energii. 

Spółka co roku w deklaracji VAT 7 za styczeń dokonuje korekty, o której mowa w 

art. 90c ustawy, w efekcie czego powstaje kilkumilionowa należność. Znaczna część 

nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, jako sfinansowana środkami 

budżetowymi, podlega obowiązkowi bezzwłocznego zwrotu do Ministerstwa 

Energii. Spółka otrzymuje zwrot w standardowym terminie 60 dni od złożenia 

deklaracji podatkowej, i w tym też terminie realizuje przelew na rzecz Ministerstwa. 

W przypadku, gdyby z rachunku VAT możliwy byłby taki przelew Ministerstwo 

Energii  dysponowałby środkami o 35 dni szybciej. 

W związku z powyższym proponuje się dodać do art. 62b ust. 2 Prawo bankowe 

ppkt  c w następującym brzmieniu” 

„c) tytułem zwrotu dotacji budżetowych na rachunek właściwego ministerstwa.” 

Uwaga nieuwzględniona – resort w pierwszej kolejności 
podjął decyzję o rozszerzeniu możliwości dokonywania 
płatności z rachunku VAT o podatki, które w głównej mierze 
dotyczą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, aby 
ograniczyć ryzyko występowania ograniczenia płynności 
finansowej. 

KGHM 

Polska Miedź 

S.A. 

Proponuje się rozszerzenie katalogu zobowiązań, które mogą obciążać rachunek 

VAT, o podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz odsetek za zwłokę od tego 

podatku 
 

Uwaga nieuwzględniona – resort w pierwszej kolejności 
podjął decyzję o rozszerzeniu możliwości dokonywania 
płatności z rachunku VAT o podatki, które w głównej mierze 
dotyczą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, aby 
ograniczyć ryzyko występowania ograniczenia płynności 
finansowej. Rozszerzenie zakresu o proponowany podatek 
oraz o inne pozostałe podatki pozostaje do rozważenia w 
późniejszym okresie. 

Konfederacja 

Lewiatan 

Uważamy, że zawarty w proponowanym brzmieniu art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe zakres dopuszczalnych obciążeń środków 

zgromadzonych na rachunku VAT powinien zostać doprecyzowany i rozszerzony w 

taki sposób, aby objął większy niż zaproponowany zakres możliwości regulowania 

zobowiązań podatkowych, odsetek i dodatkowego zobowiązania podatkowego.. 

Ponadto proponujemy, aby środki na rachunku VAT mogły zostać wykorzystane na 

Uwaga częściowo uwzględniona – doprecyzowano przepisy, 
niemniej jednak nie uwzględniono propozycji skutkującej 
rozszerzeniem o nowe kategorie podatków i opłat. Resort w 
pierwszej kolejności podjął decyzję o rozszerzeniu możliwości 
dokonywania płatności z rachunku VAT o podatki, które w 
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zapłatę dodatkowego zobowiązania podatkowego wraz z ewentualnymi odsetkami 

we wszystkich sytuacjach, gdy jest ono przewidziane w przepisach prawa 

podatkowego oraz zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od 

czynności cywilnoprawnych oraz innych opłat i niepodatkowych należności 

budżetowych, których dotyczy Ordynacja podatkowa 

Wobec czego proponujemy, aby na mocy art. 4 pkt 1 lit. a) Projektu nadać 

następujące brzmienie art. 62b ust. 2 pkt 2 Prawa bankowego: 

„2) wpłaty: 

a) na rachunek urzędu skarbowego: 

- podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z tytułu 

importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym 

mowa w art. 112b i art.112c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług, odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług 

lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego, 

- podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, 

odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym 

odsetek od zaliczek na ten podatek; 

- podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, 

odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym 

odsetek od zaliczek na ten podatek, 

- podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych 

oraz odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym, w tym odsetek od 

przedpłat podatku akcyzowego i wpłat dziennych, dodatkowego 

zobowiązania podatkowego, o którym mowa w przepisach działu III 

rozdziału 6a Ordynacji podatkowej oraz odsetek za zwłokę od 

dodatkowego zobowiązania podatkowego, 

- należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności, 

- podatków i opłat lokalnych, 

- podatku od czynności cywilnoprawnych, 

- innych opłat i należności budżetowych do których mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa". 

Dodatkowo, postulujemy zmianę redakcyjną w projektowanym art. 62b ust. 2 pkt 2 

Prawa bankowego polegającą na usunięciu oczywistej omyłki związanej z 

pominięciem w tekście pkt a). Przepis zmieniany w art. 4 pkt 1 lit. a Projektu 

powinien więc rozpoczynać się następująco: 

2) wpłaty: 

a) na rachunek urzędu skarbowego: [...)". 

Postulujemy także wprowadzenie możliwości przelewania środków między 

kontami VAT danego podatnika w różnych bankach. 

głównej mierze dotyczą mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, aby ograniczyć ryzyko występowania 
ograniczenia płynności finansowej. Rozszerzenie zakresu o 
proponowany podatki i opłaty pozostaje do rozważenia w 
późniejszym okresie. 
ad. dopuszczenia możliwości przelewania środków miedzy 
rachunkami VAT w różnych bankach - wprowadzenie takiej 
funkcjonalności nie jest w tym momencie rozważane. Zasadą 
dokonywania przelewów w podzielonej płatności powinny być 
przelewy oparte o faktury i powinny to być przelewy, co do 
zasady, od nabywcy do sprzedawcy. Wprowadzanie 
przelewów własnych pomiędzy różnymi bankami może te 
zasady naruszyć, szczególnie że bank nadawcy przelewu nie 
ma możliwości weryfikacji, czy faktycznie rachunek w banku 
odbierającym przelew należy do podmiotu wysyłającego 
przelew, czy do osoby trzeciej. 
 

Federacja 

Przedsiębiorc

ów Polskich  

Proponuje się rozszerzenie katalogu zobowiązań, które mogą obciążać rachunek 

VAT, o podatek od wydobycia niektórych kopalin oraz odsetek za zwłokę od tego 

podatku 
 

Uwaga nieuwzględniona – resort w pierwszej kolejności 
podjął decyzję o rozszerzeniu możliwości dokonywania 
płatności z rachunku VAT o podatki, które w głównej mierze 
dotyczą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, aby 
ograniczyć ryzyko występowania ograniczenia płynności 
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finansowej. Rozszerzenie zakresu o proponowany podatek 
oraz o inne pozostałe podatki pozostaje do rozważenia w 
późniejszym okresie.  

MDDP 

Michalik 

Dłuska 

Dziedzic i 

Partnerzy 

spółka 

doradztwa 

podatkowego 

spółka 

akcyjna 

 

Uważamy, że zawarty w proponowanym brzmieniu art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe zakres dopuszczalnych obciążeń środków 

zgromadzonych na rachunku VAT powinien zostać doprecyzowany i rozszerzony w 

taki sposób, aby objął większy niż zaproponowany zakres sytuacji możliwości 

pokrycia z niego odsetek związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób 

prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku akcyzowego.  

Ponadto proponujemy, aby środki na rachunku VAT mogły zostać wykorzystane na 

zapłatę dodatkowego zobowiązania podatkowego wraz z ewentualnymi odsetkami 

we wszystkich sytuacjach, gdy jest ono przewidziane w przepisach prawa 

podatkowego. 

Wobec czego proponujemy, aby na mocy art. 4 pkt 1 lit. a Projektu nadać 

następujące brzmienie art. 62b ust. 2 pkt 2 Prawa bankowego: 

„2) wpłaty: 

a) na rachunek urzędu skarbowego:  

- podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z tytułu importu 

towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112b i 

art.112c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, odsetek za 

zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego 

zobowiązania podatkowego, 

– podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, odsetek za 

zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych, w tym odsetek od zaliczek na ten 

podatek, 

– podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, odsetek za 

zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym odsetek od zaliczek na 

ten podatek, 

– podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych oraz 

odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym, w tym odsetek od przedpłat podatku 

akcyzowego i wpłat dziennych, 

- dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w przepisach działu III 

rozdziału 6a Ordynacji podatkowej oraz odsetek za zwłokę od dodatkowego 

zobowiązania podatkowego, 

– należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności,”. 

 

Dodatkowo, postulujemy zmianę redakcyjną w projektowanym art. 62b ust. 2 pkt 2 

Prawa bankowego polegającą na usunięciu oczywistej omyłki związanej z 

pominięciem w tekście pkt a). Przepis zmieniany w art. 4 pkt 1 lit. a Projektu 

powinien więc rozpoczynać się następująco:  

„2) wpłaty: 

     a) na rachunek urzędu skarbowego: (…)”. 

Uwaga częściowo uwzględniona – przepis został 
doprecyzowany, niemniej jednak nie uwzględniono propozycji 
skutkującej rozszerzeniem o nowe kategorie opłat. Resort w 
pierwszej kolejności podjął decyzję o rozszerzeniu możliwości 
dokonywania płatności z rachunku VAT o podatki, które w 
głównej mierze dotyczą mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw, aby ograniczyć ryzyko występowania 
ograniczenia płynności finansowej. Rozszerzenie zakresu o 
proponowane opłaty pozostaje do rozważenia w późniejszym 
okresie. 
Ad. oczywistej pomyłki – poprawiono projekt 

 Polska Izba 

Paliw 

Płynnych 

Uważamy, że w projekcie ustawy powinien zostać rozszerzony katalog przesłanek 

umożliwiających realizację także innych zobowiązań z rachunku VAT. W 

szczególności zasadnym byłoby rozszerzenie katalogu możliwych płatności do 

wszystkich należności budżetowych, kierowanych do skarbu państwa. 

Uwaga nieuwzględniona - Resort w pierwszej kolejności 
podjął decyzję o rozszerzeniu możliwości dokonywania 
płatności z rachunku VAT o podatki, które w głównej mierze 
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 dotyczą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, aby 
ograniczyć ryzyko występowania ograniczenia płynności 
finansowej. Rozszerzenie zakresu o proponowane opłaty 
pozostaje do rozważenia w późniejszym okresie. 

Polska Rada 

Centrów 

Handlowych  

Nie znajduje uzasadnienia wyłączenie z katalogu wpłat, które mogą być realizowane 

z rachunku VAT podatku od nieruchomości. Zgodnie z projektowaną treścią art. 

62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (dalej jako: 

„ustawa — Prawo bankowe"), rachunek VAT będzie mógł zostać obciążony 

wpłatami m.in.: (i) do ‚urzędu skarbowego, (ii) podatku od towarów i usług, (iii) 

podatku dochodowego od osób prawnych, (iv) podatku dochodowego od osób 

fizycznych, (v) podatku akcyzowego, (vi) należności celnych i wreszcie (vii) 

należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. 

Mając na uwadze tak szeroki katalog należności publicznoprawnych, których wpłaty 

mogą być dokonywane z rachunku VAT, należałoby poddać pod rozwagę 

możliwość rozszerzenia katalogu zawartego w projektowanym art. 4 projektu, 

zmieniającym art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy — Prawo bankowe, o możliwość 

dokonywania wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 

1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

Uwaga nieuwzględniona - Resort w pierwszej kolejności 
podjął decyzję o rozszerzeniu możliwości dokonywania 
płatności z rachunku VAT o podatki, które w głównej mierze 
dotyczą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, aby 
ograniczyć ryzyko występowania ograniczenia płynności 
finansowej. Rozszerzenie zakresu o proponowane opłaty 
pozostaje do rozważenia w późniejszym okresie. 

11.  Art. 5 pkt 2 

projektu 

(art. 57c 

ustawy 

Kodeks 

karny 

skarbowy) 

Krajowa Izba 

Gospodarcza 

Należy doprecyzować art. 5 pkt 2 (art. 57c ustawy Kodeks karny skarbowy). Przepis 

sankcjonuje dokonanie płatności z pominięciem mechanizmu. Nie określa 

natomiast, czy obowiązek takiej płatności powstaje z faktu otrzymania faktury z 

adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, czy też z samego prawa. Wydaje się, 

że kontrahent nie powinien ponosić odpowiedzialności karnej za nieprawidłowo 

wystawioną fakturę, natomiast nie wynika to jednoznacznie z komentowanego 

przepisu. (jest to dalsza część uwago do art. 1 pkt 9 projektu)  

Uwaga nieuwzględniona – obowiązek dokonania płatności z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności powstaje 
bez względu na fakt, czy wystawca faktury wywiązał się ze 
swojego obowiązku, czyli zamieszczenia na fakturze stosownej 
informacji „mechanizm podzielonej płatności”. 

Związek 

Banków 

Polskich  

Konsekwencją postulowanej przez ZBP zmiany (która została opisana w uwagach 

zgłoszonych przez ZBP do art. 1 pkt 10 lit. c) projektu – uwaga MF)  powinny być 

zmiany wprowadzone w zakresie  projektowanych rozwiązań: 

W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1958, 2192, 2193, 2227 i 2354) wprowadza się następujące zmiany: 

1) … 

2) po art. 57b dodaje się art. 57c w brzmieniu: 

„Art.57c.§ 1. Podatnik, który wbrew obowiązkowi i pomimo zawarcia na fakturze 

oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, dokonuje płatności kwoty 

należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, 

podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.” 

Uwaga nieuwzględniona – obowiązek dokonania płatności z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności powstaje 
bez względu na fakt, czy wystawca faktury wywiązał się ze 
swojego obowiązku, czyli zamieszczenia na fakturze stosownej 
informacji „mechanizm podzielonej płatności”. 

Polska 

Organizacja 

Handlu i 

Dystrybucji 

Dopuszczenie wyłączeń z KKS lub traktowania jako mniejsza waga sytuacji kiedy 

sprzedawca poprawnie rozliczy się z VAT na fakturze lub JPK (np. przelewy do 

stałych rzetelnych partnerów zweryfikowanych zgodnie z wytycznymi pt. 

„Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców 

towarów w transakcjach krajowych”).  

 

Uwaga nieuwzględniona - w zakresie kar stosowanych w kks 
projekt pozostaje bez zmian, zmieniono natomiast regulacje 
dotyczące sankcji stosowanych w podatku VAT (znacznie 
obniżono wysokość, określono sytuacje, w których nie będą 
stosowane sankcje). Zmieniono również zasadę stosowania 
sankcji w podatku dochodowym – brak zaliczenia w koszty 
uzyskania przychodów będzie stosowany wyłącznie w sytuacji 
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faktur, na których wskazano informację „mechanizm 
podzielonej płatności” a nabywca mimo tego rozliczył fakturę 
w inny sposób. 

12.  Art. 7 

projektu 

(zwrot 

kaucji 

gwarancyjn

ej) 

Konfederacja 

Lewiatan 

W naszej ocenie, termin zwrotu kaucji gwarancyjnej wskazany w art. 7 ust. 2 

Projektu powinien zostać skrócony oraz dostosowany do innych terminów, 

zwyczajowo stosowanych w przepisach polskiego prawa podatkowego. Nie 

występuje w nich termin 40 dni, a przeważnie stosowane są terminy będące 

wielokrotnością 7 dni lub miesięcy. Dlatego postulujemy wprowadzenie terminu 30 

dni. Uważamy, że termin ten zapewni organowi podatkowemu czas niezbędny do 

weryfikacji wniosku o zwrot, a z drugiej strony umożliwi podatnikowi szybsze 

odzyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na sfinansowanie bieżącej 

działalności, co może mieć istotne znaczenie w kontekście zmniejszenia płynności 

finansowej w związku z wprowadzeniem obowiązkowego MPP. 

Uwaga uwzględniona – przepis został zmieniony. 

  MDDP 

Michalik 

Dłuska 

Dziedzic i 

Partnerzy 

spółka 

doradztwa 

podatkowego 

spółka 

akcyjna 

 

W naszej ocenie, termin zwrotu kaucji gwarancyjnej wskazany w art. 7 ust. 2 

Projektu powinien zostać skrócony oraz dostosowany do innych terminów, 

zwyczajowo stosowanych w przepisach polskiego prawa podatkowego. Nie 

występuje w nich termin 40 dni, a przeważnie stosowane są terminy będące 

wielokrotnością 7 dni lub miesięcy. Dlatego postulujemy wprowadzenie terminu 30 

dni. Uważamy, że termin ten zapewni organowi podatkowemu czas niezbędny do 

weryfikacji wniosku o zwrot, a z drugiej strony umożliwi podatnikowi szybsze 

odzyskanie środków finansowych i przeznaczenie ich na sfinansowanie bieżącej 

działalności, co może mieć istotne znaczenie w kontekście zmniejszenia płynności 

finansowej w związku z wprowadzeniem obowiązkowego MPP. 

Uwaga uwzględniona – przepis został zmieniony. 

13.  Art. 8 

projektu  

(przepis 

przejściowy

) 

Związek 

Pracodawców 

Polska Miedź 

1. Proponowane jest doprecyzowanie wskazanej regulacji, poprzez wskazanie 

regulacji odnoszącej się do zaliczek, które zostały zapłacone przed 01.09.2019r. na 

poczet dostaw/świadczeń realizowanych po tej dacie, gdy obowiązek podatkowy (z 

tytułu zaliczki) spoczywał na nabywcy. Ponieważ przedmiotem opodatkowania jest 

dostawa/świadczenie (a płatność zaliczki jedynie wskazuje na wcześniejsze moment 

opodatkowania), zasadnym wydaje się być dla takich transakcji ich opodatkowanie 

wg regulacji obowiązujących na moment dostawy/ świadczenia (co wyeliminuje 

również wystąpienie dwóch podatników w odniesieniu do tej samej dostawy, w 

przypadku płatności zaliczkowych nie stanowiących 100% wynagrodzenia).  

2. W zdaniu końcowym wskazanie na zastosowanie „…art.106e ust. 1 pkt 18…w 

brzmieniu dotychczasowym” wydaje się być omyłkowe, skoro wskazana jednostka 

redakcyjna ma być wprowadzona dopiero z dniem 01.09.2019r. 
 

Uwaga nieuwzględniona –   
Ad. 1 – zaproponowany przepis przejściowy nie wymaga 
doprecyzowania.  
Ad. 2 Należy zauważyć, że niniejszym projektem dokonuje się 
zmiany brzmienia art. 106e ust. 1 pkt 18, przepis ten już zatem 
funkcjonuje.  Obecne brzmienie odnosi się do obowiązku 
zamieszczenia na fakturze w przypadku dostawy towarów lub 
wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia 
podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o 
podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – 
wyrazy „odwrotne obciążenie”. 

Polski 

Związek 

Pracodawców 

Budownictwa  

Z uwagi na istotne wątpliwości interpretacyjne w odniesieniu do momentu 

powstania obowiązku podatkowego w VAT przy świadczeniu usług budowlanych 

proponujemy, aby możliwości stosowania przepisów ustawy o VAT w 

dotychczasowym ich brzmieniu powiązać jedynie z terminem wystawienia faktury, 

a nie z terminem powstania obowiązku podatkowego. 

Praktyka w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego przy świadczeniu 

usług budowlanych (w świetle m.in. wyroku TSUE z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie 

C-224/18 Budimex) będzie kształtować się w ciągu nadchodzących miesięcy. 

Uwaga nieuwzględniona –przepisy nie wymagają zmiany. 
Ponadto należy wskazać, że termin wejścia w życie wskazany 
w projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 
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Oznacza to, że na przełomie sierpnia i września sytuacja w tym zakresie może być 

niestabilna, a odmienne interpretacje przepisów przez kontrahentów mogą 

prowadzić do wielu sporów gospodarczych – gdy dostawca wybierając „bezpieczne 

rozwiązanie” będzie twierdził, że usługa została wykonana już po 1 września 2019 r. 

(np. powołując się na protokół odbioru), będzie chciał wystawić fakturę, o której 

mowa w art. 106e ust.1 pkt 18, podczas gdy odbiorca będzie twierdził, że usługa 

została wykonana przed 31 sierpnia 2019 r. (wskazując na datę przekazania do 

odbioru) i będzie chciał zastosować odwrotne obciążenie VAT, odmawiając zapłaty 

podatku wykazanego na fakturze.  

Z tego powodu postulujemy wprowadzenie do Projektu art. 8 pkt 2, zgodnie z 

którym jeżeli w odniesieniu do usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, zostanie 

wystawiona faktura, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18, do transakcji 

w zakresie udokumentowanym taką fakturą stosuje się przepisy w nowym 

brzmieniu. Pozwoli to w przypadkach wątpliwych zabezpieczyć bezpieczeństwo 

podatkowe obu stron transakcji oraz interes Skarbu Państwa. 

Zgodnie z założeniami Projektu ma on, poza pewnymi wyjątkami, wejść w życie za 

niespełna 3 miesiące (1 września 2019 r.). Jest to naszym zdaniem okres zbyt krótki 

na wprowadzenie stosownych zmian w systemach księgowych i bankowych oraz 

przeszkolenie pracowników podatników. Przykładowo trudne będzie dokonanie w 

tym czasie  dostosowania systemów finansowo-księgowych do umieszczania na 

fakturach dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych 

w projektowanym Załączniku nr 15.  

KGHM 

Polska Miedź 

S.A. 

1. Proponowane jest doprecyzowanie wskazanej regulacji, poprzez wskazanie 

regulacji odnoszącej się do zaliczek, które zostały zapłacone przed 01.09.2019r. na 

poczet dostaw/świadczeń realizowanych po tej dacie, gdy obowiązek podatkowy (z 

tytułu zaliczki) spoczywał na nabywcy. Ponieważ przedmiotem opodatkowania jest 

dostawa/świadczenie (a płatność zaliczki jedynie wskazuje na wcześniejsze moment 

opodatkowania), zasadnym wydaje się być dla takich transakcji ich opodatkowanie 

wg regulacji obowiązujących na moment dostawy/ świadczenia (co wyeliminuje 

również wystąpienie dwóch podatników w odniesieniu do tej samej dostawy, w 

przypadku płatności zaliczkowych nie stanowiących 100% wynagrodzenia).  

2. W zdaniu końcowym wskazanie na zastosowanie „…art.106e ust. 1 pkt 18…w 

brzmieniu dotychczasowym” wydaje się być omyłkowe, skoro wskazana jednostka 

redakcyjna ma być wprowadzona dopiero z dniem 01.09.2019r. 

 

Uwaga nieuwzględniona –   
Ad. 1 – zaproponowany przepis przejściowy nie wymaga 
doprecyzowania. 
 
Ad. 2 Należy zauważyć, że niniejszym projektem dokonuje się 
zmiany brzmienia art. 106e ust. 1 pkt 18, przepis ten już zatem 
funkcjonuje.  Obecne brzmienie odnosi się do obowiązku 
zamieszczenia na fakturze w przypadku dostawy towarów lub 
wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia 
podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o 
podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – 
wyrazy „odwrotne obciążenie”. 

Federacja 

Przedsiębiorc

ów Polskich 

1. Proponowane jest doprecyzowanie wskazanej regulacji, poprzez wskazanie 

regulacji odnoszącej się do zaliczek, które zostały zapłacone przed 01.09.2019r. na 

poczet dostaw/świadczeń realizowanych po tej dacie, gdy obowiązek podatkowy (z 

tytułu zaliczki) spoczywał na nabywcy. Ponieważ przedmiotem opodatkowania jest 

dostawa/świadczenie (a płatność zaliczki jedynie wskazuje na wcześniejsze moment 

opodatkowania), zasadnym wydaje się być dla takich transakcji ich opodatkowanie 

wg regulacji obowiązujących na moment dostawy/ świadczenia (co wyeliminuje 

również wystąpienie dwóch podatników w odniesieniu do tej samej dostawy, w 

przypadku płatności zaliczkowych nie stanowiących 100% wynagrodzenia).  

2. W zdaniu końcowym wskazanie na zastosowanie „…art.106e ust. 1 pkt 18…w 

Uwaga nieuwzględniona –   
Ad. 1 – zaproponowany przepis przejściowy nie wymaga 
doprecyzowania. 
Ad. 2 Należy zauważyć, że niniejszym projektem dokonuje się 
zmiany brzmienia art. 106e ust. 1 pkt 18, przepis ten już zatem 
funkcjonuje.  Obecne brzmienie odnosi się do obowiązku 
zamieszczenia na fakturze w przypadku dostawy towarów lub 
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brzmieniu dotychczasowym” wydaje się być omyłkowe, skoro wskazana jednostka 

redakcyjna ma być wprowadzona dopiero z dniem 01.09.2019r. 

 

wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia 
podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o 
podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – 
wyrazy „odwrotne obciążenie”. 

Pracodawcy 

Rzeczypospoli

tej Polskiej 

1. Proponowane jest doprecyzowanie wskazanej regulacji, poprzez wskazanie 

regulacji odnoszącej się do zaliczek, które zostały zapłacone przed 01.09.2019r. na 

poczet dostaw/świadczeń realizowanych po tej dacie, gdy obowiązek podatkowy (z 

tytułu zaliczki) spoczywał na nabywcy. Ponieważ przedmiotem opodatkowania jest 

dostawa/świadczenie (a płatność zaliczki jedynie wskazuje na wcześniejsze moment 

opodatkowania), zasadnym wydaje się być dla takich transakcji ich opodatkowanie 

wg regulacji obowiązujących na moment dostawy/ świadczenia (co wyeliminuje 

również wystąpienie dwóch podatników w odniesieniu do tej samej dostawy, w 

przypadku płatności zaliczkowych nie stanowiących 100% wynagrodzenia).  

2. W zdaniu końcowym wskazanie na zastosowanie „…art.106e ust. 1 pkt 18…w 

brzmieniu dotychczasowym” wydaje się być omyłkowe, skoro wskazana jednostka 

redakcyjna ma być wprowadzona dopiero z dniem 01.09.2019r. 

 

Uwaga nieuwzględniona –   
Ad. 1 – zaproponowany przepis przejściowy nie wymaga 
doprecyzowania. 
Ad. 2 Należy zauważyć, że niniejszym projektem dokonuje się 
zmiany brzmienia art. 106e ust. 1 pkt 18, przepis ten już zatem 
funkcjonuje.  Obecne brzmienie odnosi się do obowiązku 
zamieszczenia na fakturze w przypadku dostawy towarów lub 
wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia 
podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o 
podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi – 
wyrazy „odwrotne obciążenie”. 

  ZIPSEE 

Cyfrowa 

Polska  

W przepisach przejściowych do Ustawy uregulowano jedynie zakres 

obowiązywania nowych przepisów do transakcji dotyczących dostaw towarów i 

świadczenia usług wymienionych w załączniku 11, 13 i 14 ustawy zmienianej. Tym 

samym, regulacje Ustawy nie wskazują w jaki sposób prawidłowo powinny być 

rozliczane transakcje które zostały objęte obowiązkowym mechanizmem 

podzielonej płatności, a jednocześnie nie dotyczą towarów i usług wymienionych w 

załącznikach 11, 13, 14 ustawy o VAT w aktualnie obowiązującym brzmieniu. 

Powyższy brak uregulowań może rodzić liczne wątpliwości interpretacyjne w 

sytuacji między innymi korekty faktur dokumentujących transakcje zawarte przed 

wejściem w życie przepisów Ustawy. 

Dodatkowo, przepisy przejściowe powinny również jasno wskazywać na sposób 

ujęcia na potrzeby VAT innych niż dokumentowane fakturami zdarzeń 

gospodarczych, skutkujących korektami VAT należnego lub naliczonego, w tym, 

udzielanych przez przedsiębiorców rabatów pośrednich 

Uwaga nieuwzględniona – nie występuje potrzeba zmian w 
tym zakresie 
 

14.  Art. 10 

projektu  

(przepis 

przejściowy

) 

Polska Izba 

Komunikacji 

Elektronicznej 

Izba wnioskuje również o dokonanie następujących zmian w Projekcie: 

Art. 10 Projektu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „1. Przepisy art. 

22p ust. 1 pkt 3 i ust 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, oraz art. 15d ust 1 pkt 3 i ust 2 ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do zapłaty należności w roku 

podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2019 r. 

2. Przepisów art. 22p ust 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 15d ust 1 pkt 3 i ust 2 ustawy zmienianej w art. 

3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do płatności dotyczących 

kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 

2020 r." 

Uwaga nieuwzględniona – numeracja dodawanych punktów 
jest prawidłowa. Uwzględnia bowiem zmiany wprowadzane w 
tym przepisie ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1018). 
 

15.  Art. 12 

projektu  

(termin 

Polska 

Organizacja 

Przemysłu i 

Zgodnie z art. 12 Projektu, obligatoryjny mechanizm ma obowiązywać od 1 

września 2019 r. W naszej ocenie jest to termin zdecydowanie za krótki na 

dostosowanie się przedsiębiorców do tej zmiany, zważywszy również na fakt, że nie 

Uwaga nieuwzględniona – termin wejścia w życie wskazany w 
projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
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wejścia w 

życie) 

 

Handlu 

Naftowego 

jest jeszcze znana finalna wersja regulacji, a niektóre zapisy budzą 

wątpliwości.  Wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności wiąże się bowiem z 

koniecznością wprowadzenia modyfikacji w systemach księgowych, jak również w 

procesach księgowych (przede wszystkim wymóg umieszczania przez sprzedawcę 

na fakturach opisu „mechanizm podzielonej płatności”, dostosowanie komunikatów 

przelewów, w tym do płatności zbiorczych oraz uwzględnienie pełnej listy 

produktów wskazanych w załączniku nr 15). Przy skali działalności podmiotów 

zrzeszonych w ramach POPiHN wprowadzenie odpowiednich modyfikacji, 

identyfikacja wszystkich typów transakcji, procedur jest procesem 

skomplikowanym a przede wszystkim czasochłonnym. Projekt wdrożenia w 

spółkach obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności wymaga 

zaangażowania specjalistów z zakresu IT. Należy w tym miejscu podkreślić, iż 

równolegle procedowane są zmiany w obszarach podatkowych obejmujące 

podmioty działające m.in. w branży paliwowej, które  to zmiany również wymagają 

zaangażowania specjalistów z zakresu IT (w szczególności zmiany w zakresie 

zastąpienia deklaracji podatkowej schemą JPK_VDEK, elektroniczny system e-DD 

do przemieszczenia wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, 

kasy fiskalne online, które również wymagają synchronizacji z systemami 

kasowymi na stacjach paliw etc.). Dlatego też zasoby informatyczne czy to w 

ramach struktur samego podatnika czy też w ramach podmiotów zewnętrznych są na 

ten moment ograniczone.  

W konsekwencji, postulujemy, aby termin wejścia w życie 

obligatoryjnego  mechanizmu podzielonej płatności został przesunięty na 1 

stycznia 2020 r. Proponowany termin 1 stycznia 2020 r. zapewnia minimalny 

okres na przeprocesowanie odpowiednich zmian systemowych przy skali 

działalności podmiotów takich jak zrzeszone w ramach POPiHN. Dodatkowo 

zwracamy uwagę, iż termin 1 stycznia 2020 r. jako data wejścia w życie 

obowiązkowego split payment była wskazywana przez przedstawicieli 

Ministerstwa Finansów w wywiadach prasowych. 

decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 

TAURON 

Wydobycie 

S.A. 

Wdrożenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w przypadku 

transakcji, których przedmiotem jest sprzedaż węgla realizowana na przedpłaty 

wymaga wprowadzenia odpowiednich zmian w informatycznych systemach 

sprzedażowych, wykorzystywanych przez podmioty handlowe. Prace z tym 

związane wymagają zaangażowania dodatkowych zasobów ludzkich i nakładów 

finansowych oraz wymagają czasu niezbędnego do zaprojektowania, przetestowania 

i wdrożenia nowych rozwiązań. Z tego względu wnioskujemy, by termin 

obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności w zakresie 

przedstawionym w projekcie z dnia 14 maja 2019 roku ustawy o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw został przesunięty na 

dzień 1 stycznia 2020 roku. 

 

Uwaga nieuwzględniona – termin wejścia w życie wskazany w 
projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 

Polski 

Związek 

Przemysłu 

Motoryzacyjn

ego  

Gdy była ogłaszana informacja o wprowadzeniu MPP, prawdopodobny termin jej 

wprowadzenia był proponowany na 1 stycznia 2020 roku. Mając na uwadze, że w 

projekcie jest proponowany termin 1 września 2019 roku, będziemy 

prawdopodobnie mieli bardzo krótki okres czasu od momentu ogłoszenia zmian w 

ustawie VAT w Dzienniku Ustaw do momentu wejścia w życie MPP i tym samym 

na dostosowanie systemów księgowych i fakturowych, w związku z powyższym 

Uwaga nieuwzględniona – termin wejścia w życie wskazany w 
projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 
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bardzo prosimy o rozważenie wprowadzenia MPP w terminie wcześniej ogłaszanym 

czyli najwcześniej od 1 stycznia 2020 roku. 

Górnicza Izba 

Przemysłowo-

Handlowa 

Projekt przewiduje krótki okres czasowy na dostosowanie się do nowych 

obowiązków. Ze względu na szeroki zakres wprowadzanych zmian,  podatnicy 

powinni otrzymać czas na przygotowanie się przynajmniej do końca 2019 roku. 

 

Uwaga nieuwzględniona – termin wejścia w życie wskazany w 
projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 

Stowarzyszenie 

Dystrybutorów i 
Producentów 

Części 

Motoryzacyjnyc

h  

Opóźnienie wprowadzenia w życie zasady split payment 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na szereg problemów technicznych, jakie czekają 

przedsiębiorców zobowiązanych do stosowania systemu obowiązkowej podzielonej 

płatności, co powinno skutkować opóźnieniem wprowadzenia w życie split 

payment co najmniej o 6 miesięcy od momentu wprowadzenia zmiany 

przepisów i ich wejścia w życie. 

Chcielibyśmy zaapelować o to, by zapewnić przedsiębiorcom czas na 

przygotowanie się do wprowadzenia zmian. Nawet Ci najwięksi, posiadający środki 

techniczne, kadrowe i finansowe będą musieli poświęcić wiele czasu, energii i 

pieniędzy by dostosować się do zmian, a wprowadzenie split payment już we 

wrześniu nie gwarantuje koniecznego przygotowania się do wymagań 

obowiązkowego split payment.  

W przypadku większych firm i używanych przez nie globalnych systemów 

komputerowych, zmiany zgodnie z wymogami projektu generują problemy z 

umieszczeniem dodatkowych informacji na fakturze sprzedażowej, zwłaszcza 

określeniem wymogów do konkretnej sprzedaży. 

Nie jest jasne czy podzielona płatność obejmuje tylko płatności w PLN czy 

także w EUR i innych walutach obcych. Jeśli zmiany obejmują również waluty 

obce to ten fakt również generuje wymóg kolejnych zmian systemowych, co 

dodatkowo potwierdza konieczność zapewnienia odpowiednio długiego czasu 

na dostosowanie się do zmian przepisów. 

Są to także zmiany kosztowne, a przede wszystkim czasochłonne, dlatego nawet 

efektywnie wykorzystane 3 miesiące (lub mniej w zależności od momentu przyjęcia 

projektu i wejścia w życie przepisów) nie wystarczy. Wymaga to więc ponownego 

podkreślenia, że najkrótszy realny termin na wprowadzenie zmian to co 

najmniej 6 miesięcy od daty ukazania się ostatecznych szczegółowych 

rozporządzeń i wymogów technicznych. 

Termin ten byłby odpowiedni także w kontekście koniecznego przeszkolenia 

pracowników w firmach pod kątem nowych wymagań. Stąd w naszej ocenie 

postulat ten zasługuje na uwzględnienie. 

Uwaga nieuwzględniona – termin wejścia w życie wskazany w 
projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 

Związek 

Banków 

Polskich 

Proponowany w art. 12 Projektu termin wejścia w życie ustawy - zasadniczo  z 

dniem 1 września 2019 r. (z wyjątkiem  przepisów zawartych w art. 2, art. 3 i art. 

11, które przewidują negatywne konsekwencje dla podmiotów, które mimo 

obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności dokonają rozliczenia w 

inny sposób), jest w ocenie sektora bankowego zdecydowanie zbyt krótki, aby 

umożliwić bankom w projektowanym terminie prawidłowe przygotowanie, 

przetestowanie i wdrożenie odpowiednich rozwiązań systemowych oraz 

dostosowanie procesów bankowych do wymogów projektowanej ustawy, w tym 

zwłaszcza do obsługi nowych płatności, realizowanych  w ciężar rachunku VAT. 

Uwaga nieuwzględniona – termin wejścia w życie wskazany w 
projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 
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Pragniemy podkreślić, iż w tym samym okresie wchodzą w życie także  

obligatoryjne zmiany wynikające z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy 

o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (PDS2), wymagające od 

banków wdrożenia wielu bardzo istotnych zmian systemowych.  

Zwrócenia uwagi wymaga również konieczność zapewnienia bankom niezbędnego 

czasu na przygotowanie wymaganych zmian do regulaminów i ich 

przeprocesowanie zgodnie z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w bankach 

oraz zachowanie regulaminowego terminu, który musi upłynąć od momentu 

poinformowania klientów o zmianie regulaminu do momentu wejścia w życie 

nowych zapisów. 

Przyjęcie zatem zbyt krótkiego vacatio legis wygeneruje realne ryzyko 

niedostosowania się banków do ustawowych zmian.  

Należy też mieć na uwadze, iż uchwalenie obowiązkowego MPP oznacza dla  

znacznej liczby pomiotów (niepłacących obecnie w mechanizmie MPP) 

konieczność wprowadzenia istotnych zmian dostosowawczych i poniesienia 

ogromnych nakładów finansowych. Mając na uwadze liczbę zmian podatkowych, 

jakie zostały wprowadzone w ostatnim okresie, wprowadzenie obowiązkowego 

MPP od nowego roku pozwoli podatnikom lepiej przygotować się do tych zmian – 

kwestia konieczności dostosowania systemów księgowych oraz zwiększenia 

nakładów na obsługę księgową została także podniesiona w ocenie skutków 

wprowadzenia zmian ustawowych. 

W ocenie sektora bankowego termin wejścia w życie przepisów dotyczących 

wprowadzenia obowiązkowego MPP powinien być ujednolicony z datą wejścia w 

życie projektowanych w tej samej ustawie zmian w  przepisach podatkowych (PIT i 

CIT) oraz  z datą wejścia w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tzw. „white 

list”) – tj. z dniem 1 stycznia 2020 r.  

Proponowana zmiana będzie od strony podatkowej obojętna, gdyż zgodnie z 

projektowanym przepisem art. 10 ustawy, skutków polegających na braku 

możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w 

jakiej płatność dotycząca transakcji, mimo obowiązku zastosowania mechanizmu 

podzielonej płatności dokonana została w inny sposób, nie będzie się stosować do 

płatności dotyczących kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 

przed dniem 1 stycznia 2020 r. 

Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o rozważenie przesunięcia terminu 

wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia 2020 roku, natomiast w przypadku 

braku po stronie Ministerstwa Finansów akceptacji możliwości zmiany 

projektowanego terminu wejścia w życie przepisów dotyczących obligatoryjnego 

MPP, poddajemy pod rozwagę możliwość wydłużenia do dnia 1 stycznia 2020 roku 

terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających możliwość wykorzystania 

środków zgromadzonych na rachunkach VAT do celów realizacji płatności 

podatkowych oraz ZUS, albo co najmniej w zakresie dotyczącym płatności na rzecz 

ZUS.  

Takie działanie znacznie uprościłoby prace po stronie banków, dla których 

wdrożenie możliwości opłacania nowych typów podatków jest technicznie prostsze. 

Wiąże się z oznaczeniem dodatkowych typów formularzy, jako dopuszczonych do 

rozliczeń ze środków VAT. Rozliczenia płatności na rzecz ZUS nie są natomiast 
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realizowane z wykorzystaniem kodu formularza (co umożliwiałoby replikację 

funkcjonalności dla przelewów podatkowych), a przy wykorzystaniu struktury 

rachunku (dedykowana maska rachunku identyfikuje charakter przelewu ZUS).  

Jednocześnie wydaje się, iż termin wejścia w życie przepisów  w tej części  

powinien być rozumiany jako maksymalny. Biorąc pod uwagę brak potrzeby 

synchronizacji gotowości banków w tym zakresie, proponujemy, aby banki gotowe 

do udostępnienia możliwości opłacania zobowiązań podatkowych lub ZUS w 

terminie wcześniejszym, mogły udostępnić wcześniej taką funkcjonalność. Takie 

podejście pozwoli szybciej -przynajmniej częściowo - dostarczyć zakładane 

funkcjonalności, nakładając jednocześnie maksymalny termin, do którego wszystkie 

banki powinny osiągnąć gotowość. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż 

proponowane rozwiązanie nie będzie miało negatywnego wpływu na 

funkcjonowanie MPP 

KGHM 

Polska Miedź 

S.A. 

Projektowane zmiany wymagają wykonania szeregu prac przez podmioty 

gospodarcze (w celu wywiązania się z nowowprowadzanych obowiązków), które 

dotyczą m.in. zmian w systemach informatycznych, jak również zmian warunków 

transakcji wynikających z już zawartych umów handlowych, ubezpieczycielami 

wierzytelności czy też innymi podmiotami zaangażowanymi w obsługę transakcji 

(Np. firmy faktoringowe). Stąd też, z uwagi również na dotkliwe sankcje naruszenia 

wymogów projektowanych regulacji,  pożądane jest aby wejście w życie ustawy - w 

odniesieniu do pełnej jej treści - było określone nie wcześniej niż 1 lipca 2020r. 

 

Uwaga nieuwzględniona – termin wejścia w życie wskazany w 
projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 

Krajowa 

Spółdzielcza 

Kasa 

Oszczędności

owo-

Kredytowa 

Kasa Krajowa pragnie zauważyć, że wskazany w projektowanym art. 12 zasadniczy 

termin wejścia ustawy w życie, odnoszący się m.in. do w/w zmian w ustawie - 

Prawo bankowe, oznaczony na dzień 1 września 2019 r., nie uwzględnia czasu 

potrzebnego dla przeprowadzenia niezbędnych prac dostosowawczych, zarówno w 

zakresie koniecznych modyfikacji systemów informatycznych, jak i zapewnienia 

zgodności umów z klientami/członkami kas z nowelizowanymi regulacjami. Mając 

powyższe na względzie oraz biorąc pod uwagę zaproponowany w projekcie termin 

1 stycznia 2020 r. jako termin wejścia w życie wybranych regulacji, uprzejmie 

proszę Pana Ministra o rozważenie możliwości kompleksowego wejścia ustawy 

zmieniającej w życie w tym terminie. 

Uwaga nieuwzględniona – termin wejścia w życie wskazany w 
projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 

Konfederacja 

Lewiatan 

Sądzimy, że data 1 września 2019 r. jako data wejścia w życie nowelizacji jest 

zdecydowanie zbyt wczesna. W związku z wejściem w życie Projektu konieczne 

będzie przeprowadzenie przez podatników istotnych prac informatycznych 

związanych z aktualizacją systemów informatycznych służących obsłudze ich 

rozliczeń z zakresu VAT. Mogą także wystąpić zwiększone koszty obsługi 

księgowej lub przeszkolenia służb księgowych. Zwiększone koszty poniosą także 

banki. 

Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja branży e-commerce - zakres niezbędnych 

do przeprowadzenia prac deweloperskich/ informatycznych może być w niej 

znacząco większy. Oprócz dostosowań systemów, o których mowa w paragrafie 

powyżej, konieczne będzie również dostosowanie narzędzi i aplikacji służących 

profesjonalnym podmiotom sprzedającym na platformach handlowych do obsługi 

prowadzonego sklepu/ konta. Przy masowych ofertach standardem jest, że 

platforma udostępnia swoim użytkownikom interfejs (tzw. API), który pozwala 

wprowadzać oferty na platformę w sposób masowy (tj. jednocześnie wystawianych 

Uwaga nieuwzględniona – termin wejścia w życie wskazany w 
projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 
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jest wiele ofert). Szacuje się, że obecnie tylko nieznaczna ilość (nie więcej niż ok 

20%) ofert jest wystawiana ręcznie poprzez odpowiednie uzupełnienie formularza 

oferty. Z drugiej strony, użytkownicy chcący skorzystać z udogodnień API muszą 

nabyć odrębne oprogramowanie (najczęściej nieoferowane przez platformę) 

pozwalające na komunikację z API i przenoszenie masowe danych. Tym samym, 

chcąc dostosować się do nowych przepisów o obligatoryjnym MPP, zarówno 

platformy handlowe, jak i użytkownicy tych platform (sprzedawcy) będą musieli 

zaprojektować, napisać, wdrożyć i przetestować zmiany w zakresie działania API i 

współpracującego z nim oprogramowania. Co więcej, prace te nie mogą się 

rozpocząć dopóki nie zostanie wypracowane ostateczne brzmienie ustawy 

nowelizującej. Tym samym, zaproponowany okres vacatio legis jest zdecydowanie 

za krótki. 

Obligatoryjny MPP skutkować będzie także obciążeniem płynności finansowej tych 

grup podatników. 

Wspomniane finansowe skutki wejścia w życie Projektu zostały dostrzeżone 

również przez projektodawcę. Jednakże jedynie w odniesieniu do przepisów o 

podatkach dochodowych (art. 2 i art. 3 Projektu) przewidziano dłuższy termin 

wejścia w życie. W uzasadnieniu Projektu (str. 12) wskazano, że „Wejście w życie 

tych przepisów w terminie późniejszym umożliwi podmiotom zapoznanie się z 

nowymi regulacjami i odpowiednie przygotowanie do wprowadzanych zmian". 

Uzasadnienie to w znacznie większym stopniu dotyczyć powinno przesunięcia 

wprowadzenia MPP w pełnym zakresie - a nie tylko w odniesieniu do 

nowelizowanych przepisów o CIT i PIT. 

Projekt wprowadzi fundamentalne zmiany do rozliczeń i funkcjonowania 

podatników, potrzebne będzie nie tylko zmienienie modeli dokonywania transakcji, 

konieczność ustalenia i zabezpieczenia w drodze opinii GUS klasyfikacji 

sprzedawanych i nabywanych towarów na gruncie PKWiU, przeprowadzenie zmian 

technologicznych w systemach finansowo-księgowych, ale również potrzebna 

będzie akcja informacyjna MF skierowana do przedsiębiorców, w szczególności 

tych z sektora MŚP. Przemawiają za tym również dotkliwe sankcje związane z 

niewywiązywaniem się (w tym niezawinionym) z obowiązków przez podatnika. 

Proponujemy, aby ustawa w całości weszła w życie nie wcześniej niż 1 stycznia 

2020r. 

Przepisy projektowanej ustawy, regulujące okres przejściowy (art. 8) nie 

uwzględniają przypadku sprzedaży towarów i usług dokonywanej na podstawie 

umów zawartych w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Umowy zawarte w tym trybie nie przewidują możliwości podwyższenia 

wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego. 

Dostawy towarów i usług na podstawie w/w umów zawartych przed 1 września 

2019 r., które w dacie podpisania umowy były objęte mechanizmem odwrotnego 

obciążenia, ale realizowane po tej dacie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem 

VAT po stronie wykonawcy. Wobec braku możliwości podniesienia ceny o podatek 

VAT ciężar tego podatku poniesie wykonawca. 

Zasadne jest wprowadzenie do projektu ustawy przepisów przejściowych 

pozwalających na stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w stosunku do 

dostaw towarów i usług, wynikających z umów zawartych w trybie ustawy Prawo 

zamówień publicznych, zawartych przed 1 września 2019 r. ale realizowanych po 



71 
 

tej dacie. 

Polskie 

Górnictwo 

Naftowe i 

Gazownictwo 

Zmiana vacatio legis.  

Propozycja:  

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem art. 2, art. 

3 i art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Uzasadnienie:  

Proponujemy, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Zakres 

zmian jakie, każdy podatnik musi przeprowadzić w użytkowanych systemach 

księgowych, w wewnętrznych procedurach i zarządzeniach jest bardzo duży, 

a zatem konieczne będzie wprowadzenie czasochłonnych zmian 

wewnątrzorganizacyjnych. 

Uwaga nieuwzględniona – termin wejścia w życie wskazany w 
projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 

Izba 

Gospodarcza 

Sprzedawców 

Polskiego 

Węgla 

Zbyt krótki okres przejściowy na przygotowanie się do wejścia w życie nowych 

regulacji 

Przewidziana w Projekcie data wejścia w życie nowych regulacji została 

wyznaczona na dzień 1 września 2019 r. (z wyłączeniem regulacji dotyczących 

braku możliwości zakwalifikowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodu). 

Należy zatem zauważyć, iż do planowanej daty wejścia w życie nowych regulacji na 

dzień złożenia niniejszego pisma pozostało mniej niż 3 miesiące. Co więcej okres 

ten przypada na czas urlopowy, w którym dostępność pracowników jest dość 

ograniczona.  

W świetle powyższego Izba pragnie zauważyć, iż przewidziany w Projekcie okres 

przejściowy nie jest wystarczający do przygotowania się do wejścia w życie tak 

istotnych modyfikacji.  

Kwestia ta jest szczególnie istotna z perspektywy wspomnianych już powyżej 

ograniczeń branży węglowej – zwłaszcza funkcjonujących w ramach tej branży 

małych i rodzinnych przedsiębiorstw, gdzie za sprawy finansowo-księgowe 

często odpowiedzialna jest jedna osoba. Co więcej z punktu widzenia branży 

węglowej proponowana data wejścia w życie nowelizacji jest szczególnie 

niefortunna, ponieważ przypada ona na początek okresu wzmożonego 

zapotrzebowania na surowce energetyczne. Tym samym nowa regulacja dotknie 

branżę węglową w szczególnie istotnym dla niej momencie, kiedy to 

wypracowywane są przychody pozwalające przedsiębiorstwom na funkcjonowanie 

w pozostałych okresach. Wdrożenie nowych regulacji w tym momencie byłoby 

szczególnie skomplikowane z uwagi na liczbę transakcji realizowanych w tym 

czasie, która niejednokrotnie jest kilkanaście razy większa niż w pozostałych 

okresach. 

W związku z powyższym Izba postuluje zmianę polegającą na wprowadzeniu 

dłuższego okresu przejściowego dla zastosowania obowiązkowego mechanizmu 

podzielonej płatności.   

Uwaga nieuwzględniona – termin wejścia w życie wskazany w 
projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 

Crido Zgodnie z Projektem wprowadzającym obowiązek stosowania MPP dla określonych 

rodzajów towarów i usług, przepisy w tym zakresie miałyby wejść w życie z dniem 

1 września br. Termin zakończenia konsultacji społecznych dla Projektu mija 6 

czerwca 2019 r. Uwzględniając czas potrzebny na przeanalizowanie zgłoszonych w 

trakcie konsultacji społecznych uwag, przygotowanie nowego projektu, i 

zakończenie całego procesu legislacyjnego, włącznie z pracami na etapie Sejmu i 

Senatu oraz przekazania Projektu do podpisu prezydentowi RP, wydaje się iż termin 

wprowadzenia regulacji w zakresie obowiązkowego split payment określony został 

Uwaga nieuwzględniona – termin wejścia w życie wskazany w 
projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 
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stanowczo za wcześnie. Podatnikom VAT – zarówno nabywcom, jak i dostawcom – 

może zostać naprawdę bardzo mało czasu od ogłoszenia ostatecznego brzmienia 

przepisów na przygotowania do obligatoryjnego MPP. Natomiast skala zmian 

koniecznych do przeprowadzenia wydaje się istotna – przedsiębiorcy zobligowani 

będą m.in. do odpowiedniego dostosowania wykorzystywanych systemów 

finansowo-księgowych, renegocjacji zawartych umów, zabezpieczenia środków 

związanych ze spadkiem płynności finansowej (brak pełnej swobody dysponowania 

środkami pieniężnymi na rachunku VAT) oraz wyższymi kosztami bankowymi, a 

także niejednokrotnie koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników 

obsługujących płatności w mechanizmie split payment. Wobec powyższych – 

wymienionych tylko przykładowo – nieuchronnych zmian dostosowujących 

działalność gospodarczą do specyfiki regulacji MPP, wyznaczony termin 

rozpoczęcia obowiązywania obligatoryjnego MPP, przy uwzględnieniu pozostałego 

do 1 września czasu, należy uznać za zdecydowanie zbyt krótki. Co więcej, 

wdrożenie przedmiotowych zmian w trakcie roku – we wrześniu, podczas gdy VAT 

jest podatkiem rozliczanym miesięcznie lub kwartalnie, jest sprzeczne z przyjętą 

logiką systemu podatkowego. Tym samym, proponujemy, aby termin wprowadzenia 

regulacji w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności został 

przesunięty, co najmniej na 1 stycznia 2020 r. 

MDDP 

Michalik 

Dłuska 

Dziedzic i 

Partnerzy 

spółka 

doradztwa 

podatkowego 

spółka 

akcyjna 

Przede wszystkim postulujemy rozważenie odsunięcia daty wejścia w życie 

Projektu na 1 stycznia 2020 r lub później. Projekt przewiduje dla podatników 

dokonujących dotychczas krajowych dostaw towarów oraz świadczących usługi 

objęte odwrotnym obciążeniem (załącznik nr 11 i 14 do ustawy o VAT) kolejne 

bardzo znaczące zmiany w stosowanych przez nich zasadach rozliczeń na 

przestrzeni kilku ostatnich lat. Podatnicy ci musieli bowiem najpierw dostosować 

się do zmiany z ogólnych zasad rozliczania dostaw towarów i świadczenia usług na 

odwrotne obciążenie (np. niektóre surowce wtórne i wyroby stalowe w 2013 r., 

telefony komórkowe i laptopy w 2015 r., roboty budowlane w 2017 r.), a na mocy 

postanowień Projektu będą zobowiązani do powrotu do ogólnych zasad rozliczania 

dostaw towarów i świadczenia usług, przy jednoczesnej zmianie sposobu 

otrzymywania przez nich zapłaty na MPP.  

W związku z wejście w życie Projektu należy więc spodziewać się konieczności 

poniesienia przez podatników istotnych kosztów związanych z aktualizacją 

systemów informatycznych służących obsłudze ich rozliczeń z zakresu VAT. Mogą 

także wystąpić zwiększone koszty obsługi księgowej lub przeszkolenia służb 

księgowych.  

Jest także wysoce, że banki, zobowiązane do obsługi  nowych rodzajów operacji, 

które mają być dopuszczalne po wejściu w życie Projektu, np. zapłaty podatku 

dochodowego z rachunku VAT, nie będą w wystarczającym stopniu gotowe do 

obsługi dość poważnego ruchu na rachunkach VAT. To zaś może skutkować 

niewydolnością systemu a w konsekwencji brakiem możliwości realizacji 

przyjętych przez projektodawcę rozwiązań systemowych.    

Skądinąd finansowe skutki wejścia w życie Projektu zostały dostrzeżone również 

przez projektodawcę. Jednakże jedynie w odniesieniu do przepisów o podatkach 

dochodowych (art. 2 i art. 3 Projektu) przewidziano dłuższy termin wejścia w życie. 

W uzasadnieniu Projektu (str. 12) wskazano, że „Wejście w życie tych przepisów w 

terminie późniejszym umożliwi podmiotom zapoznanie się z nowymi regulacjami i 

Uwaga nieuwzględniona – termin wejścia w życie wskazany w 
projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 
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odpowiednie przygotowanie do wprowadzanych zmian”. W naszej ocenie, ze 

względu na konieczność przygotowania się przez podatników do istotnych zmian w 

obowiązujących ich sposobach rozliczania VAT oraz na koszty sfinansowania tych 

zmian, zasadne jest również odniesienie powyższej uwagi do zmienianych 

przepisów ustawy o VAT.  

Tym samym proponujemy aby art. 12 Projektu otrzymał brzmienie: „Ustawa 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.”. Odpowiednie zmiany powinny zostać 

dokonane w art. 8 projektu – 1 września 2019 r. powinien zostać zastąpiony 1 

stycznia 2020 r., a 31 sierpnia 2019 r. 31 grudnia 2019 r. 

Pracodawcy 

Rzeczypospoli

tej Polskiej 

Propozycja wydłużenia vacatio legis do 1 stycznia 2020 r. 

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie o podatku od towarów i usług 

już od 1 września 2019 r. Postulujemy, aby wydłużyć okres dostosowawczy do 

nowych przepisów przynajmniej do 1 stycznia 2020 r. Adaptacja podmiotów 

zobowiązanych do przyjęcia postanowień proponowanych przez projekt będzie 

wymagała szeregu zmian technicznych w systemach finansowo księgowych oraz 

billingowych dostawców i odbiorców. Ponadto projekt oddziałuje również na banki 

i faktorów, którzy będą zmuszeni są dostosować swoje systemy transakcyjne do 

nowych wymagań oraz dodatkowo zmodyfikować umowy z klientami. Wymaga to 

wyjaśnienia szeregu zagadnień oraz dodatkowych analiz, także prawnych. 

Powyższe procesy są na tyle pracochłonne, iż istnieje wysokie ryzyko, że podmioty 

zobowiązane nie będą w stanie sprostać wymogom ustawy w proponowanym 

terminie. 

Uwaga nieuwzględniona – termin wejścia w życie wskazany w 
projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 

Polska Izba 

Komunikacji 

Elektronicznej 

Ewentualna zmiana terminu wejścia w życie obowiązkowego mechanizmu 

podzielonej płatności 

PIKE wnosi o wydłużenie terminu wejścia w życie wskazanych w Projekcie 

zmian do dnia 1 stycznia 2020 r. W tym celu konieczna jest następująca zmiana 

(podkreślono fragmenty zmieniane): 

Art. 8 Projektu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

„ W przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług, wymienionych w 

załączniku nr 11 lub 14 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym, dokonanych: 

1) przed dniem 1 września stycznia 2019 20 r., dla których obowiązek 

podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po dniu 31 sierpnia 

grudnia 2019 20 r., 

2) dokonanych po dniu 31 sierpnia grudnia 2019 20 r., dla których faktura 

została wystawiona przed dniem 1 września stycznia 2019 20 r. 

- stosuje się przepisy art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, ust. 1c-1h, ust 2-2b, art. 18c ust. 1 pkt 

1, art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a i b, art. 99, ust. 9, art. 101 a, art. 102 ust. 3, art. 106e ust 

1 pkt 18, ust 4 pkt 1, ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym." 

oraz 

1) Art. 12 Projektu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

,Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem 

art. 2, art. 3, art. 4 i art. 10, które wchodzą w życic z dniem 1 stycznia 2020 

r." 
Zaproponowane zmiany w obu punktach są spowodowane faktem, że wskazany w 

Projekcie termin wejścia w życie większości zmian, czyli 1 września 2019 r., 

jest zbyt krótki by możliwe było ich pełne wdrożenie przez przedsiębiorców. 

Uwaga nieuwzględniona – termin wejścia w życie wskazany w 
projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 
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PIKE zwraca uwagę, że Projekt przewiduje liczne negatywne konsekwencje w 

przypadku wystawienia faktury nie zawierającej informacji „mechanizm 

podzielonej płatności', jak też dokonania płatności kwoty należności wynikającej z 

otrzymanej faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. Powyższe 

powoduje, że przedsiębiorcy muszą bardzo dokładnie zapoznać się z nowymi 

regulacjami a przede wszystkim odpowiednio przygotować się do wprowadzanych 

zmian. W pierwszej kolejności konieczna będzie dokładna analiza zawieranych 

transakcji a także aneksowanie dużej liczby umów, w szczególności dot. usług 

budowlanych. W dalszej kolejności przedsiębiorcy będą zmuszeni do dostosowania 

systemów księgowych oraz interfejsów przelewowych do banków poprzez 

wdrożenie w nich zmian. W praktyce oznacza to czasochłonne prace 

programistyczne. Podkreślenia natomiast wymaga, że w przypadku prac 

dostosowawczych systemów księgowych i bankowych przedsiębiorcy są 

uzależnieni od wsparcia podmiotów zewnętrznych (dostawców oprogramowania i 

banków), które z powodu dużego zapotrzebowania na rynku mogą nie być w stanie 

wykonać wszystkich zleceń w tym względzie do 1 września 2019 r. Minimalny 

czas na wprowadzenie powyżej wskazanych zmian to pół roku. 

Wydłużenie terminu wejścia w życie zmian do dnia 1 stycznia 2020 r. umożliwi 

wszystkich adresatom Projektu należyte zapoznanie się z nowymi regulacjami i 

odpowiednie przygotowanie do wprowadzanych zmian bez ryzyka narażenia się na 

dotkliwe sankcje prawne za ich nieprzestrzeganie. 

Polska Rada 

Centrów 

Handlowych  

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na stosunkowo krótki okres vacatio legis. Biorąc pod 

uwagę istotne konsekwencje karno-skarbowe wynikające chociażby z błędnego 

oznaczenia faktur lub też samego pominięcia obowiązku zastosowania mechanizmu 

podzielonej płatności, uzasadnione wydaje się rozważenie wydłużenia okresu, w 

którym przedsiębiorcy, zwłaszcza ci objęci obowiązkowym zastosowaniem 

mechanizmem podzielonej płatności, będą mogli podjąć niezbędne działania 

organizacyjno-techniczne zmierzające do dostosowania się do nowych przepisów. 

 

Uwaga nieuwzględniona – termin wejścia w życie wskazany w 
projekcie ustawy wynika z konieczności pilnego wdrożenia 
decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 
2019 r., która została wydana na konkretny okres (od dnia 1 
marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 

16.  Inne uwagi 

i 

propozycje  

Grupa 

Producentów 

Rolnych   

Proszę o wyjaśnienie jak szybko Grupa otrzyma zwrot zablokowanego VATu 

jeżeli  Grupa zapłatę za fakturę powyżej 15000,00 otrzyma w formie split payment a 

rolnikom ryczałtowym musi zapłacić z własnego konta w ciągu 14 dni aby móc 

odliczyć VAT naliczony. Grupa nie zarabia na rolnikach i skąd ma wziąć na to 

pieniądze? Może trzeba zrobić jakiś wyjątek? 
 

Uwaga nieuwzględniona - Co do zasady Grupa nie będzie 
dostarczała towarów objętych obligatoryjną podzieloną 
płatnością. Zatem nawet wystawienie faktury na wartość 15 
tys. lub więcej nie powoduje obowiązku regulowania takiej 
faktury w mechanizmie podzielonej płatności (ważna jest nie 
tylko wartość faktury ale i przedmiot transakcji).  
Ponadto projektem ustawy UA37 likwiduje się warunek 
zapłaty w ciągu 14 dni.  
Dodatkowo należy wskazać, że średni czas rozpatrywania 
wniosku o  „uwalnianie” środków z rachunku VAT na rachunek 
rozliczeniowy przez naczelnika urzędu skarbowego wynosi 
obecnie 21 dni (ustawowy termin rozpatrywania wniosku 60 
dni).  

Piotr 1. Obecnie kwoty Vat które wpływają w ramach podzielonej płatności na Uwaga nieuwzględniona –  
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Marcińczak wydzielony rachunek Vat nie pomniejszają salda zadłużenia podatnika w ramach 

tzw. kredytu w rachunku bieżącym, jak również nie są w żaden sposób 

oprocentowane. W moim przypadku, gdy okresem sprzedaży jest wiosna, a terminy 

płatności są w lecie i jesienią, obecny mechanizm powoduje że wiosną muszę się 

dodatkowa zadłużyć na zapłatę Vat od sprzedaży, a gdy pieniądze wpływają za 

sprzedane towary, brakuje nam środków na spłatę zaciągniętego kredytu (zyski netto 

są niższe niż 23%). Występowanie o zwrot Vat-u do US to kolejne miesiące 

oczekiwania i kontrola, a odsetki lecą. Proponuję aby banki obligatoryjnie: - 

zaliczały saldo rachunku Vat na poczet zmniejszenia sald zadłużanie kredytowego, 

zwłaszcza w przypadku kredytu w rachunku bieżącym. - w przypadku braku 

zadłużenia kredytowego podatnika, by środki na koncie Vat były oprocentowane.  

2. Jesteśmy wieloletnim dostawcą do sieci handlowych. Ustawy o terminach 

płatności nie działają, sieci wymuszają od nas 90-dniowe terminy mimo, że 

jesteśmy małym przedsiębiorstwem - konkurencja, jak się nie zgodzimy to wezmą 

od innych podmiotów. Mechanizm Vat - u można by tak skonstruować, by móc 

odliczyć tylko Vat i koszty od faktur zapłaconych dostawcom. Byłoby to korzystne 

dla Budżetu Państwa i zmusiłoby podmioty typu sieci handlowe do szybszego 

płacenia dostawcom. 

Ad. 1 Należy zauważyć, że zgodnie z art. 62a ust. 8 ustawy 
Prawo bankowe środki pieniężne zgromadzone na rachunku 
VAT mogą być, zgodnie z ustaleniami stron, oprocentowane.  
 
Ad. 2 Zaproponowane rozwiązanie w rezultacie skutkuje tzw. 
kasowym rozliczeniem podatku VAT. Rozwiązanie takie już 
funkcjonuje w przepisach ustawy o VAT (art. 21 ustawy), 
zgodnie z którym mały podatnik (roczna wartość sprzedaży 
brutto – 1 200 000 euro) ma obowiązek odprowadzenia 
podatku VAT dopiero po otrzymaniu całości lub części zapłaty 
(w przypadku dokonania transakcji pomiędzy podatnikami 
VAT czynnymi). Nabywca w takim przypadku nabywa prawo 
do odliczenia dopiero jak ureguluje całość lub część 
należności.  
Dodatkowo należy wskazać, że obecnie procedowany jest 
projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
ograniczenia zatorów płatniczych (druk sejmowy nr 3475), 
którego celem jest poprawa terminowości regulowania 
należności między kontrahentami, co w znacznym stopniu 
powinno wyeliminować problem zbyt długiego oczekiwania na 
zapłatę za dostarczony towar czy wykonaną usługę.  

Związek 

Pracodawców  

Polska Miedź  

Projekt ustawy zakłada obowiązek dokonywania określonych płatności przy 

zastosowaniu MPP, a jednocześnie w obrocie krajowym dopuszczalne i stosowane 

są płatności w walucie innej niż PLN (vide pkt. 1 uwag). W związku z powyższym 

wymagane są również zmiany art. 62a ust. 2 ustawy Prawo Bankowe, bowiem 

obecne brzemiennie tego przepisu umożliwia stosowanie MPP wyłącznie do 

płatności realizowanych w PLN. 

 

Uwaga nieuwzględniona – Należy pamiętać, że istotnym 
elementem mechanizmu podzielonej płatności jest 
przekazanie kluczowych elementów transakcji pomiędzy 
bankami tak, aby informacja o nadaniu płatności, jako 
mechanizm podzielonej płatności dotarła do banku odbiorcy w 
niezmienionej postaci, pozwalającej na odpowiednie 
księgowanie po stronie beneficjenta, czyli wydzielenie kwoty 
VAT na rachunek VAT. W tym celu polskie środowisko 
bankowe przy płatnościach dokonywanych w PLN 
wypracowało jednolite zasady formatowania komunikatów w 
systemach Elixir i SORBNET. Zasady te gwarantują, że płatność 
inicjowana, jako mechanizm podzielonej płatności jest 
rozpoznawana po stronie banku odbiorcy i kwota VAT jest 
księgowana na rachunku VAT. Takie działanie gwarantuje 
szczelność systemu. Natomiast w przypadku płatności 
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realizowanych w walutach innych niż PLN, rozliczenia 
odbywają się przy wykorzystaniu systemu SWIFT lub SEPA. 
Systemy te pozostają pod nadzorem organizacji 
ogólnoświatowych (SWIFT) lub europejskich (SEPA), zatem nie 
jest możliwe, tak jak to ma miejsce w systemach Elixir i 
SORBNET, uzgodnienie zasad formatowania komunikatów 
wysyłanych systemami SWIFT lub SEPA.  
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że płatności walutowe są 
rozliczane za pośrednictwem banków zagranicznych. Z uwagi 
na pośrednictwo banków zagranicznych, nie jest możliwe 
zapewnienie przekazania wszystkich informacji dotyczących 
płatności walutowych (przykładowo wskazania, że płatność 
jest realizowana w mechanizmie podzielonej płatności). 
Ponadto banki zagraniczne niepodlegające polskim regulacjom 
nie mają obowiązku stosować zasad ustalonych dla 
mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to duże ryzyko 
rozszczelnienia systemu VAT poprzez błędne rozpoznanie 
komunikatu płatniczego prowadzące do księgowania 
otrzymanej płatności w całości na rachunku beneficjenta (bez 
podziału na wartość netto i VAT) i w efekcie wyprowadzenie 
kwoty VAT poza system rachunków VAT.  
Reasumując, z uwagi na brak możliwości zapewnienia 
szczelności systemu odstąpiono od dopuszczenia możliwości 
dokonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności w 
innych walutach.  

Joanna Procka W projekcie ustawy o dokonywaniu obowiązkowo zapłaty metodą podzielonej 

płatności za wymienione towary w załączniku nr 15 , nie zostały uregulowane 

kwestie związane z przedpłatami za wrażliwy towar. Przedpłaty w biznesie nie są 

niczym nadzwyczajnym. Zazwyczaj nabywca towaru przedpłaca na podstawie 

zawartej umowy oraz wystawionej faktury proforma. Faktura proforma nie jest 

dokumentem księgowym i nie jest podstawą do dokonania płatności metoda 

podzielonej płatności , zgodnie z wyjaśnieniami MF dotyczącymi zwykłych split 

paymentów. W związku z powyższym kontrahent nie będzie miał możliwości 

zapłacenia metodą podzielonej płatności, a co z tym idzie nie spełni wymogów 

ustawowych i nie zabezpieczy się przed ewentualnymi sankcjami. Proszę o wzięcie 

pod uwagę wyżej wymienionej kwestii. 

Uwaga uwzględniona – dodano do projektu przepis 
pozwalający na zastosowanie mechanizmu podzielonej 
płatności do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem 
faktury. 

Polska 

Organizacja 

Przemysłu i 

Handlu 

Proponowane przepisy nie regulują kwestii zaliczek. Możliwa jest w związku z tym 

następująca sytuacja: 

Przykład: kontrahent wpłacił zaliczkę, np. na 100 tys. na podstawie wezwania do 

zapłaty, czy faktury proforma za towar objęty załącznikiem nr 15 (np. benzyna), 

Uwaga uwzględniona – dodano do projektu przepis 
pozwalający na zastosowanie mechanizmu podzielonej 
płatności do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem 
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Naftowego natomiast fakturę w rozumieniu VAT dokumentującą zaliczkę otrzyma zgodnie z 

przepisami ustawy VAT, tj. w 15 dniu miesiąca następującego po miesiącu 

otrzymania zaliczki.  

Zgodnie z Objaśnieniami MF do przepisów o fakultatywnym mechanizmie 

podzielonej płatności nie można dokonać zapłaty w mechanizmie podzielonej 

płatności (MPP) na podstawie innych dokumentów niż faktura. W konsekwencji 

niektóre transakcje, gdzie płatność nie jest realizowana na podstawie faktury 

(faktury zaliczkowej) pozostaną poza możliwością zapłaty w MPP.  

Zatem część transakcji za towary wykazane w załączniku nr 15 może pozostać poza 

przedmiotowymi regulacjami a tym samym dalej pozostanie możliwość nadużyć. 

Dlatego też jeśli intencją opiniowanego projektu jest pozostawienie płatności 

zaliczek poza MPP, postulujemy, aby uregulować to jednoznacznie w 

projektowanych przepisach, np. poprzez dodanie przepisu, który dopuszczałby 

zapłatę za towary i usługi z załącznika nr 15 poza mechanizmem podzielonej 

płatności, w przypadku zapłaty zaliczki nieudokumentowanej fakturą. Natomiast 

jeśli intencją jest objęcie mechanizmem podzielonej płatności zaliczkowych 

nieudokumentowanych fakturą, POPiHN  sugeruje odpowiednią modyfikację 

przepisów, w ten sposób, aby wynikało z nich, że MPP objęte są płatności zaliczek 

za towary i usługi z załącznika nr 15, nawet jeśli nie została wystawiona faktura. 

Konsekwencją tego byłoby również odpowiednie dostosowanie przepisów w 

zakresie komunikatu przelewu.  

W komunikacie przelewu można wprowadzić zamiast numeru faktury informację 

np.:  

„zaliczka za towar”. 

faktury.  

Polska 

Organizacja 

Przemysłu i 

Handlu 

Naftowego 

Przepisy Projektu o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności budzą też 

wątpliwości czy będą miały zastosowanie do zapłaty za towary i usługi wymienione 

w załączniku nr 15, ale realizowane w innej walucie niż w polskich złotych. Towary 

i usługi wymienione w załączniku nr 15, np. benzyny, oleje napędowe, gazy 

przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku 

akcyzowym; usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów 

cieplarnianych w praktyce biznesowej mogą być rozliczane w innej walucie niż 

złoty polski. Obecne przepisy o fakultatywnym mechanizmie podzielonej płatności i 

objaśnienia MF wykluczają z fakultatywnego MPP zapłatę za towary i usługi w 

innej walucie niż w polskich złotych. W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 

PT8.054.15.2018.TXZ.130E) Ministerstwo Finansów wskazywało, że 

„dopuszczenie przelewów walutowych wiązałoby się dla banków z bardzo dużym 

nakładem środków na stworzenie oraz obsługę możliwości dokonywania takich 

przelewów, które w ogólnej ilości przelewów stanowią bardzo znikomą część. Koszt 

nakładów do korzyści byłby w tym przypadku niewspółmierny szczególnie, że to 

właśnie banki poniosą znaczną część kosztów wprowadzenia i funkcjonowania 

MPP”. Należy dodatkowo wskazać, iż na gruncie obecnych regulacji ustawy 29 

sierpnia 1997r. Prawo bankowe, rachunek VAT prowadzony jest w walucie 

polskiej. W konsekwencji, jeśli intencją Projektodawcy jest objęcie płatności w 

walutach obcych mechanizmem MPP, należy wziąć pod uwagę trudności techniczne 

związane z przeprocesowaniem takiego przelewu. Czy nabywca będzie zmuszony w 

takiej sytuacji do dokonywania przelewu kwoty netto na rachunek w EUR, a kwoty 

VAT w PLN? W opinii podmiotów zrzeszonych w ramach POPiHN taki scenariusz 

Uwaga nieuwzględniona – z przepisów ustawy Prawo 
bankowe wynika, że rachunek VAT jest prowadzony w walucie 
polskiej. Przedmiotowy projekt nie wprowadza w tym zakresie 
żadnych zmian. Zatem nie ma możliwości stosowania 
mechanizmu podzielonej płatności przy płatnościach 
dokonywanych w innych walutach.  
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rodziłby bardzo dużo dodatkowych czynności administracyjnych i generuje ryzyko 

popełnienia błędu. Biorąc te wszystkie okoliczności pod uwagę, postulujemy, aby 

jednoznacznie uregulować, czy płatności w innej walucie podlegają mechanizmowi 

podzielonej płatności.   

Polska 

Organizacja 

Przemysłu i 

Handlu 

Naftowego 

W obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje, w których podmioty świadczące 

wzajemnie usługi, bądź dostarczające towary kompensują swoje wzajemne 

wierzytelności wynikające z wystawionych faktur. W przypadku, gdy wystawiona 

faktura będzie dokumentować towary bądź usługi objęte obowiązkowym 

mechanizmem podzielonej płatności, czy dopuszczalne będą wskazane kompensaty? 

Innymi słowy, czy obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie wyłączał 

możliwość dokonania kompensaty wzajemnych wierzytelności?  

Uwaga uwzględniona – dodano przepis, zgodnie z którym 
dokonanie wzajemnej kompensaty nie narusza przepisów 
nakazujących dokonanie rozliczenia w mechanizmie 
podzielonej płatności 

Polska 

Organizacja 

Przemysłu i 

Handlu 

Naftowego 

W ramach współpracy gospodarczej możliwe są modele, w których pomiędzy 

sprzedawcą, a nabywcą występuje podmiot obsługujący płatności, tj. podmiot, 

którego rola polega na przyjęciu płatności i przekazaniu należnej kwoty sprzedawcy. 

Podmiot obsługujący płatności nie uczestniczy w dostawie towaru, czy świadczeniu 

usługi, transakcja ma miejsce między sprzedawcą  a nabywcą. W związku z 

obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności, pojawia się wątpliwość, czy 

taki model będzie dopuszczalny? Kto w takiej sytuacji będzie zobowiązany do 

posiadania rachunku VAT, o którym mowa w przepisach ustawy o VAT: 

sprzedawca towarów, czy też podmiot obsługujący płatności? 

Uwaga nieuwzględniona – wprowadzenie obowiązku 
stosowania mechanizmu podzielonej płatności w określonym 
obszarze nie wyklucza występowania opisanego przez 
Organizację modelu. W takim przypadku zapłata w 
mechanizmie podzielonej płatności będzie stosowana przy 
udziale podmiotu obsługującego płatności.  

Polska 

Organizacja 

Przemysłu i 

Handlu 

Naftowego 

Proponowane przepisy dotyczące obligatoryjnego mechanizmu podzielonej 

płatności nie regulują kwestii związanych z fakturami korygującymi. Proponowane 

przepisy referują do transakcji – mechanizmem objęta będzie transakcja spełniająca 

określone kryteria. Natomiast czy w sytuacji, w której podmiot dokonuje korekty 

transakcji, w oparciu o którą dochodzi do zwiększenia kwoty pierwotnie 

zafakturowanej (nabywca będzie zobowiązany dopłacić kwotę) czy obligatoryjny 

split payment również będzie miał zastosowanie? 

Uwaga nieuwzględniona – wprowadzenie obowiązku 
stosowania mechanizmu podzielonej płatności nie zmienia 
zasad dotyczących korygowania faktur.  

Polska 

Organizacja 

Przemysłu i 

Handlu 

Naftowego 

Mechanizm podzielnej płatności nie obejmował do tej pory tzw. rachunków 

powierniczych, które są powszechnie stosowane przy największych krajowych 

inwestycjach budowlanych. Rachunek powierniczy, na który wpłacana jest 

całościowa kwota inwestycji, służy również konsorcjom firm prywatnych - 

pieniądze otrzymuje lider umowy, a następnie rozlicza się z pozostałymi 

wykonawcami.  

Powstaje wątpliwość – jak, w świetle proponowanych zmian, podatnicy powinni 

postąpić wobec kontrahentów posługujących się w rozliczeniach rachunkami 

powierniczymi. 

 

Uwaga nieuwzględniona – projekt nie przewiduje otwierania 
rachunków VAT do rachunków powierniczych. Nakłada 
natomiast na podatników podlegających reżimowi podzielonej 
płatności obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego, do 
którego bank otwiera rachunek VAT. Zatem taki podatnik 
będzie obowiązany do posiadania również rachunku 
rozliczeniowego, na które będą mogły być kierowane wpłaty.  

Polska 

Organizacja 

Przemysłu i 

Handlu 

Naftowego 

Przepisy dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności, także z powodu 

sankcji przewidzianych w projekcie ustawy, muszą maksymalnie precyzyjnie 

określać przedmiotowy zakres stosowania obowiązkowych regulacji. Reguła ta 

niestety nie znalazła zastosowanie w odniesieniu do grupy produktów potocznie 

nazywanych „olejami smarowymi”. Zgodnie z projektowanym art. 108a ust. 1a 

obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył transakcji w 

zakresie towarów i usług z załącznika 15 do ustawy o VAT. Pod pozycją 93 

rzeczonego załącznika, bez uszczegółowienia symbolem PKWiU, wymienione 

zostały wraz z olejami opałowymi właśnie oleje smarowe – z tą adnotację, iż pojęcia 

te powinny być rozumiane zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym. Problem 

Uwaga uwzględniona – odwołanie się do konkretnych symboli 
CN w zakresie olejów smarowych zostanie uwzględnione na 
dalszym etapie procedowania projektu  
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tkwi w tym, iż w przepisach dotyczących podatku akcyzowego brak jest definicji 

olejów smarowych. Powszechnie pod pojęciem olejów smarowych rozumie się 

produkty, których głównym zadaniem jest utworzenie i utrzymywanie na 

powierzchni ciał stałych warstw zabezpieczających przed zatarciem i 

zmniejszających samo tacie. W celu wyjaśnienia tego pojęcia, na niewiele zda nam 

się sama nomenklatura scalona, ponieważ w zakresie kodów CN 2710 19 71  -  2710 

19 99 posługuje się uzupełniająco pojęciami oleje smarowe i pozostałe oleje, choć w 

świetle uwagi 3 lit a do działu 27 nomenklatury scalonej na pewno za oleje smarowe 

nie powinniśmy uznać olejów hydraulicznych i olejów transformatorowych. Z kolei 

same noty wyjaśniające do pozycji 2710 posługują się wymiennie pojęciami oleje 

smarowe i smary. Podobnie jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii, do 

którego wprost koresponduje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne. 

Warto podkreślić, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym 

spośród środków smarnych objętych kodem  CN 2710 19 71  -  2710 19 99 

opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają nie tylko oleje smarowe, ale także 

oleje pozostałe. Problem braku definicji olejów smarowych w przepisach 

akcyzowych, a w konsekwencji problem z przedmiotem opodatkowania na potrzeby 

tego podatku, został zidentyfikowany w 2010 roku. Zmiana w zakresie 

opodatkowania produktów o kodzie CN 2710 19 71  -  2710 19 99 została 

wprowadzona 1 września 2010 r. ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o 

podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U.2010.151.1013). Warto 

przypomnieć uzasadnienie tej zmiany, które wydaje się być aktualne także w 

zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności – „wprowadzenie zmiany 

podyktowane było sygnalizowanymi przez organy podatkowe wątpliwościami 

dotyczącymi zakresu stosowania stawki 1180,00 zł/1000 litrów. W celu 

doprecyzowania dotychczasowego brzmienia przedmiotowego przepisu 

zaproponowano zapis zgodny ze Wspólną Taryfą Celną, przy czym, co trzeba 

podkreślić, niezmieniony pozostał zakres regulacji dotyczący wyrobów akcyzowych 

objętych tymi samymi co obecnie kodami CN”. 

Mając na uwadze powyższe w celu wyeliminowania wątpliwości, koniecznym jest 

doprecyzowanie zakresu przedmiotowego stosowania mechanizmu podzielonej 

płatności dotyczącego olejów smarowych, a skoro przepis ten odsyła do ustawy o 

podatku akcyzowym, najlepiej posłużyć się klasyfikacją stosowaną na potrzeby tych 

przepisów czyli do Nomenklatury Scalonej CN. Co ważne projektowane zmiany 

przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, przewidują posiłkowanie się na 

potrzeby tego podatku Nomenklaturą Scaloną CN. Mechanizm ten stosowany jest w 

projekcie ustawy  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw (wersja z dnia 21 marca 2019 r.) w art. 105 ust 5ab, zgodnie z którym 

„do wyrobów, o których mowa w ust. 5aa stosuje się klasyfikację w układzie 

odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady 

(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i 

statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 

07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 

2, str. 382, z późn. zm.). Zmiany w Nomenklaturze Scalonej (CN) nie powodują 

zmian w podatku, o którym mowa w ust. 5a, jeżeli nie zostały określone w 
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niniejszej ustawie. 

Stowarzyszeni

e 

Producentów i 

Importerów 

Urządzeń 

Grzewczych  

Zdaniem naszych członków, krokiem w dobrym kierunku jest odchodzenie od zasad 

rozliczeń tzw. odwróconego VAT. W projekcie przewidziane jest odejście od tej 

zasady tylko dla płatności ponad 15 tys. Proponujemy aby zaproponowane przez 

Ministerstwo Finansów rozwiązanie rozszerzyć dla wszystkich płatności. 

 

Uwaga nieuwzględniona – przyznana Polsce derogacja będąca 
podstawą wprowadzenia obowiązku stosowanie mechanizmu 
podzielonej płatności w pewnych branżach (decyzja 
wykonawcza Rady 9UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. – 
Dz. Urz. UE L 51/19) w art. 1 odnosi się do płatności 
dokonywanych elektronicznym przelewem bankowych. W 
związku z faktem, że w Polsce obowiązek dokonywania 
płatności przelewem bankowym dotyczy transakcji o 
równowartości 15 tys. zatem obowiązek stosowania 
mechanizmu podzielonej płatności został skorelowany z tą 
wartością.   

Polska Unia 

Dystrybutoró

w Stali 

Rozumiejąc i popierając decyzję resortu o konieczności uszczelniania systemu oraz 

doceniając fakt zaangażowania w poprawę sytuacji w branżach wrażliwych, 

podnosimy argument, że wyroby znajdujące się w planowanym załączniku nr 15 

pochodzą z bardzo odmiennych branż a handel nimi zasadniczo różni się od siebie. 

Mechanizm odwrotnego obciążenia w obrocie wyrobami hutniczymi funkcjonuje z 

powodzeniem od końca 2013 roku i w tym okresie branża nie zaobserwowała 

problemów lub też nadużyć wynikających z zastosowania instrumentu. Z tego też 

względu nie widzimy potrzeby jego zastąpienia mechanizmem obowiązkowej 

podzielonej płatności. Zasadnym wydaje się wyodrębnienie z załącznika wyrobów z 

tych branż, jak stal, w których mechanizm działa prawidłowo i utrzymanie tego 

rozwiązania. W uzasadnieniu do ustawy ministerstwo samo zaznacza, że odwrotne 

obciążenie odniosło pożądany skutek z punktu widzenia budżetu państwa, zaś 

Polska Unia Dystrybutorów Stali jako reprezentant branży potwierdza, że patologie 

wyłudzeń zostały wyeliminowane a wskaźniki finansowe firm oraz konsumpcja 

wyrobów hutniczych znacząco się poprawiła, osiągając w 2018 rekordową dla 

naszego kraju wartość 15 mln ton. Rozumiemy, że w branżach towarów 

konsumpcyjnych łatwozbywalnych jak telefony komórkowe czy tablety, mechanizm 

odwrotnego obciążenia może sam być wykorzystywany do różnego rodzaju 

wyłudzeń, ale nie dotyczy to wyrobów przemysłowych, jakimi są produkty 

hutnictwa stali. Polska Unia Dystrybutorów Stali popiera każde rozwiązanie służące 

ochronie uczciwych firm, jednak w naszym interesie jest również, aby 

przedsiębiorstwa z branży stalowej czuły się pewnie i stabilnie w swojej 

działalności, a tak gruntowne zmiany podatkowe przeprowadzane w tak małym 

odstępstwie czasu z pewnością temu nie służą. Branża przygotowała się do 

prowadzenia działalności w warunkach odwrotnego obciążenia, zdobyła 

odpowiednie doświadczenie i uzyskała pożądane efekty dla budżetu i własnej 

aktywności. Tak diametralna zmiana warunków prowadzenia działalności, które 

obowiązują raptem pięć lat i konieczność przystosowania się do nowych warunków 

jest nieuzasadnione. Mechanizm odwrotnego obciążenia w wyrobach stalowych 

działa poprawnie i zwracamy się z wnioskiem o wyłączenie stalowych wyrobów 

hutniczych z załącznika 15 oraz utrzymanie dla nich obowiązywania 

dotychczasowego rozwiązania.  

Uwaga nieuwzględniona – mechanizm odwróconego 
obciążenia stanowił rozwiązanie tymczasowe, wprowadzane w 
związku ze zidentyfikowanymi nadużyciami w danej branży. 
Obecnie wprowadza się rozwiązania systemowe, które z 
punktu widzenia całej gospodarki zapewniają większą 
szczelność systemu VAT.  
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Polska Unia 

Dystrybutoró

w Stali 

W uzasadnieniu do projektu ustawy ministerstwo wyraziło opinię, że mechanizm 

odwrotnego obciążenia nie jest narzędziem systemowym, a raczej pewnym 

rodzajem odstępstwa. W ocenie Polskiej Unii Dystrybutorów Stali podzielona 

płatność cechuje się takimi samymi własnościami. Na wprowadzenie tego 

rozwiązania Polska również musiała uzyskać decyzję derogacyjną, jako 

„szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 

2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej”. Co 

więcej, jego obowiązywanie możliwe będzie jedynie do końca lutego 2022 roku. Po 

tym dniu, czeka nas powrót do normalnych zasad, które naraziły branżę stalową na 

działania przestępcze lub konieczność starań o kolejne odstępstwo od ogólnie 

przyjętych zasad podatkowych. Wprowadzi to w branży niepewność a podmiotom 

przestępczym czas na ewentualne przygotowanie się do powrotu do wyłudzeń w 

przemyśle stalowym. Wydaje się zatem bezzasadnym zastępowanie jednego środka 

odstępczego innym, tymczasowym, co może budzić tylko i tak z trudem uzyskaną w 

ostatnich latach równowagę na rynku stali w Polsce.  

 

Uwaga nieuwzględniona – mechanizm odwróconego 
obciążenia zmienia podstawową zasadę podatku VAT czyli 
podmiot, który obowiązany jest do naliczenia i rozliczenia 
podatku należnego. Natomiast mechanizm podzielonej 
płatności zmienia wyłącznie sposób dokonania rozliczenia 
płatności między kontrahentami. Zasada naliczania i 
rozliczania pozostaje w zgodzie z ogólną zasadą.  
 

W zakresie okresu obowiązywania wprowadzanego 
rozwiązania  należy zauważyć, że wszelkie zgody Komisji 
Europejskiej na stosowanie odstępstwa wydawane są 
zwyczajowo na okres trzech lat. Jeśli dane rozwiązanie 
sprawdza się i przynosi zamierzone rezultaty, a dane państwo 
jest zainteresowane dalszym stosowaniem odstępstwa 
występuje z wnioskiem o możliwość przedłużenia. Taka 
sytuacja ma miejsce w Polsce przykładowo w zakresie zasad 
odliczania VAT z tytułu nabycia i użytkowania pojazdów 
samochodowych. Uzyskana przez Polskę zgoda z dnia 28 
grudnia 2013 r. jest niezmiennie stosowana do chwili obecnej 
(właśnie na podstawie przedłużenia).  
 

Jeżeli zatem wprowadzany mechanizm podzielonej płatności 
sprawdzi się będzie mógł być on nadal stosowany po 28 lutego 
2022 r. – oczywiście na zasadzie wystąpienia i uzyskania zgody 
na jego przedłużenie.  

Polska Unia 

Dystrybutoró

w Stali 

Mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności jest zapewne instrumentem równie 

skutecznym co odwrotne obciążenie. Branża stalowa zakłada a priori, że dałby on 

podobne skutki, jednak nie widzimy celowości wprowadzenia kolejnych 

rewolucyjnych zmian tylko po to, by uzyskać taki sam rezultat. Co więcej, w okresie 

przejściowym powstałby ogromny problem z płynnością firm z sektora, co zauważa 

zarówno samo ministerstwo jak i wielu ekspertów podatkowych. W końcu, termin 

wprowadzenia proponowanych zmian jest tak krótki, że istnieje poważna obawa, 

czy branża jest w stanie odpowiednio przygotować się do jego poprawnego 

wdrożenia.  

 

Uwaga nieuwzględniona – celem wprowadzenia mechanizmu 
podzielonej płatności w miejsce odwróconego obciążenia jest 
zastąpienie rozwiązań tymczasowych, rozwiązaniem 
systemowym.  
ad. terminu wejścia w życie - termin ten wynika z konieczności 
pilnego wdrożenia decyzji wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z 
dnia 18 lutego 2019 r., która została wydana na konkretny 
okres (od dnia 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.). 

TAURON 

Wydobycie 

S.A. 

Informujemy, iż sprzedaż węgla przez krajowych producentów w znaczącej części 

jest realizowana na zasadzie przedpłat dokonywanych przed wystawieniem faktury i 

wydaniem towaru. W przypadku TAURON Wydobycie S.A. około 65% sprzedaży 

węgla, poza energetykę zawodową, w ramach rozdrobnionej sieci handlowej 

realizowana jest w oparciu o taką formę płatności. Biorąc powyższe pod uwagę, 

Uwaga uwzględniona – dodano przepis na podstawie, którego 
mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany również 
do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury. 



82 
 

należy zauważyć, iż przedmiotowy projekt nie wprowadza żadnego rozwiązania, 

które dawałoby podatnikom możliwość wywiązania się z obowiązku zapłaty w 

mechanizmie podzielonej płatności w przypadku dokonywania transakcji w 

opisanym powyżej modelu, w którym zapłata następuje jeszcze przed wystawieniem 

faktury. 

Wnioskujemy zatem, by w projekcie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw, w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2018 roku poz. 2174, z późn. zm.) w art. 108a dodać nową 

jednostkę redakcyjną -ust. 3c w następującym brzmieniu: „3c. Jeżeli płatność 

dokonywana jest przed wystawieniem faktury, w przypadkach o których mowa w art. 

19a ust 8, w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wpisuje się dane 

identyfikujące umowę lub inny dokument, z którego wynika płatność.” 

Warto zaznaczyć, że w przedmiotowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw w art. 108a wprowadzono 

ust. 3b, zgodnie z którym możliwe jest dokonywanie płatności z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności bez obowiązku podawania w komunikacie 

przelewu numeru faktury, w przypadku, gdy w okresie nie krótszym niż jeden dzień 

i nie dłuższym niż jeden miesiąc usługodawca/dostawca wystawił na rzecz 

podatnika (nabywcy) więcej niż jedną fakturę. 

W powyższej sytuacji umożliwiono pominięcie podania numeru faktury przez 

nabywcę w komunikacie przelewu realizowanego przy pomocy mechanizmu 

podzielonej płatności. Proponowany przez nas ust. 3c również zakłada, iż w 

przypadku dokonywania płatności zaliczki z wykorzystaniem mechanizmu 

podzielonej płatności nabywca nie będzie podawał numeru faktury, a w miejsce tej 

informacji wpisany zostanie numer umowy lub inny dokument, z którego wynika 

płatność, na przykład: kod przedpłaty, będący numerem zamówienia lub zlecenia 

realizacyjnego w informatycznym systemie sprzedażowym, a który następnie 

znajdzie się na wystawionej po dokonaniu wpłaty fakturze. 

Pragniemy przy tym zwrócić uwagę, że brak uwzględnienia w nowelizowanych 

przepisach zapisu szczególnego, dotyczącego sposobu realizacji przelewu w 

przypadku zapłaty za towary i usługi objęte dodanym załącznikiem nr 15 jeszcze 

przed wystawieniem faktury (co jest dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi 

przepisami), doprowadzi do faktycznego braku możliwości wywiązania się 

podatników z nałożonego na nich obowiązku realizacji płatności w mechanizmie 

podzielonej płatności.  

TAURON 

Wydobycie 

S.A. 

Należy zwrócić uwagę, iż przewidywane konsekwencje dla nabywców, którzy 

pomimo obowiązku dokonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności nie 

zastosują tej formy rozliczenia oraz dla wystawców faktury za nieumieszczenie na 

wystawionej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, 

są w naszej ocenie zbyt dotkliwe.    

 

Uwaga uwzględniona - zapisy dotyczące sankcji za dokonanie 
płatności w innej formie niż mechanizm podzielonej płatności 
czy też nieumieszczenia na fakturze informacji „mechanizm 
podzielonej płatności” zostaną zmodyfikowane, tzn. będą 
wprowadzone regulacje określające przypadki, w których 
organ podatkowy nie będzie ustalał dodatkowego 
zobowiązania za te czyny. Ponadto znacznie obniżono 
wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 

Krystyna 

Jabłońska 

Bardzo proszę o odstąpienie od pomysłu na rozszerzenie split payment w podatku 

VAT dla wszystkich przedsiębiorców. Rozwiązanie takie poza dalszym 
Uwaga nieuwzględniona – obowiązek stosowania 
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 ograniczeniem wolności gospodarczej spowoduje gwałtowny wzrost kosztów 

finansowania dla małych przedsiębiorstw na i tak trudnym dla nich rynku. W 

ostateczności może to doprowadzić do kolejnych bankructw w tym sektorze. 

 

mechanizmu podzielonej płatności będzie stosowany 
wyłącznie w tzw. branżach wrażliwych a nie jak wskazuje Pani 
„dla wszystkich przedsiębiorców” 

Polski 

Związek 

Przemysłu 

Motoryzacyjn

ego  

Zgodnie z zapisami projektu MPP ma mieć obowiązkowe zastosowanie dla 

transakcji powyżej 15.000 zł, a fakultatywne dla transakcji poniżej tej kwoty. 

Jednakże z naszych analiz wynika, że najbardziej narażone na nadużycia w podatku 

VAT w obszarze części i akcesoriów dla pojazdów silnikowych są transakcje 

drobne. W związku z powyższym prosimy o rozważenie możliwości wyłączenia z 

tego obowiązku transakcji powyżej 15.000 zł, w szczególności przez podmioty 
dokonujące transakcji hurtowych, takich jak pomiędzy oficjalnym przedstawicielem 
producenta pojazdu, a autoryzowaną stacją dealerską bądź serwisową. 

 

Uwaga nieuwzględniona – nie znajduje się uzasadnienia do 
odstąpienia od stosowania mechanizmu podzielonej płatności 
wobec transakcji powyżej 15 000 zł, których przedmiotem są 
części i akcesoriów dla pojazdów silnikowych (dokonywane 
przykładowo w systemie hurtowym). W efekcie oznaczałoby 
to w ogóle wyłączenie ze stosowania mechanizmu podzielonej 
płatności tego obszaru, bowiem transakcje o niższej wartości 
nie są objęte przedmiotowym rozwiązaniem.  

Polska Izba 

Inżynierów 

Budownictwa 

Wejście w życie ustawy może spowodować naruszenie zasady neutralności podatku 

VAT wyrażonej w  art. 1 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE  Rady z  dnia 28 listopada 

2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, a także będzie 

miała daleko idące skutki dla przedsiębiorców, w szczególności trudne do 

przewidzenia konsekwencje zachwiania płynności finansowej. Należy podkreślić, 

że problemy z płynnością mogą przełożyć się na opóźnienie płatności wymagalnych 

zobowiązań, w tym zobowiązań wobec kontrahentów, pracowników oraz Skarbu 

Państwa. Przeprowadzona analiza skutków regulacji jest bardzo uproszczona, w 

szczególności brakuje w niej: 

1. dokładnego oszacowania wpływu projektowanej regulacji na sektor bankowy, 

w tym zbadania, czy jest możliwe skokowe zwiększenie zaangażowania sektora 

bankowego w finansowanie branż objętych obligatoryjnie mechanizmem 

podzielonej płatności, a także rozważenia, czy zwiększony popyt na pieniądz może 

wpłynąć na podniesienie oprocentowania i podwyższenie innych kosztów kredytu, 

co spowodowałoby zwiększenie kosztów uzyskania przychodu przez 

przedsiębiorców; 

2. szczegółowego odniesienia skutków regulacji do sytuacji przedsiębiorców 

w poszczególnych branżach objętych obligatoryjnie mechanizmem podzielonej 

płatności, zwłaszcza na sytuację podmiotów świadczących usługi związane 

z budownictwem; sytuacja w poszczególnych branżach może bowiem znacząco 

różnić się i wymagałaby odrębnego oszacowania wpływu projektowanej ustawy na 

funkcjonowanie poszczególnych kategorii przedsiębiorców w zależności od rodzaju 

prowadzonej przez nich działalności gospodarczej; 

3. stosownego okresu vacatio legis w związku z możliwymi poważnymi 

konsekwencjami regulacji dla sytuacji małych i średnich przedsiębiorców. 

Uwaga nieuwzględniona  
Ad. 1 i 2 - w opinii resortu przeprowadzona analiza w OSR jest 
wystarczająca. 
Ad. 3 - z uwagi na konieczność pilnego wdrożenia decyzji 
wykonawczej Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. nie 
jest możliwe uwzględnienie postulatu Izby. 
 

Polska Izba 

Inżynierów 

Budownictwa 

Przywoływana w uzasadnieniu projektu sytuacja w branży stalowej, która poprawiła 

się po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności dotyczy dużych 

podmiotów, nie może zatem stanowić ilustracji możliwych konsekwencji wejścia w 

życie projektowanych zmian ustawowych dla sektora małych i średnich 

przedsiębiorców. Ocena skutków regulacji wobec tego sektora powinna zawierać 

szczegółową analizę obecnej sytuacji podmiotów, których działalność obejmuje 

handel towarami lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do 

ustawy, a także analizę porównawczą (poprzez odniesienie się do ewentualnych 

Uwaga nieuwzględniona  
W opinii resortu przeprowadzona analiza w OSR jest 
wystarczająca 
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doświadczeń z wprowadzenia podobnych rozwiązań wobec małych i średnich 

przedsiębiorców w innych państwach członkowskich UE). W związku z bardzo 

pilną – jak się wydaje – ścieżką legislacyjną projektu oraz bardzo prawdopodobnym 

brakiem vacatio legis (zgodnie z art. 12 projektu większość przepisów ustawy 

wchodzi w życie już w dniu 1 września 2019 r.) należy podkreślić, że nie ma 

możliwości dostosowania narzędzi informatycznych oraz dokonania znaczącej 

korekty planów finansowych w tak krótkim czasie. 

Polska Izba 

Inżynierów 

Budownictwa 

Jak wynika z uzasadnienia projektu nowelizacji wprowadzenie mechanizmu 

podzielonej płatności w formie obligatoryjnej może wiązać się z obniżeniem 

płynności u wybranych podatników. Pieniądze otrzymane na poczet należnego VAT 

nie będą mogły być wykorzystywane przez przedsiębiorców do bieżących operacji 

niezwiązanych z rozliczeniem VAT. Tym samym przedsiębiorcy, którzy nie będą 

dysponować stosownymi rezerwami, mogą być zmuszeni do poniesienia 

dodatkowych kosztów związanych z koniecznością zaciągnięcia kredytu na 

pokrycie ubytków płynności. W celu złagodzenia skutków nowelizacji 

proponujemy, aby 60-dniowy termin, o którym mowa w art. 108b ust. 3 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z 

późn. zm.), przewidziany na rozpatrzenie wniosku podatnika o wyrażenie zgody, w 

drodze postanowienia, na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku 

VAT niż zaspokojenie jego zobowiązań podatkowych, został ujednolicony z 

podstawowym terminem załatwiania spraw w postępowaniu podatkowym i wynosił 

miesiąc. 

 

Uwaga nieuwzględniona – mając na względzie ewentualny 
wpływ mechanizmu podzielonej płatności na płynność 
finansową podatników rozszerzono możliwość regulowania 
środkami zgromadzonymi na rachunku VAT innych podatków 
oraz należności celnych i składek ZUS. W ocenie resortu w 
znacznym stopniu powinno to zminimalizować sygnalizowany 
przez Izbę problem.  
Co do skrócenia terminu na rozpatrzenie wniosku na 
„uwolnienie” środków z rachunku VAT na rachunek 
rozliczeniowy celem swobodnej dyspozycji do jednego 
miesiąca należy zauważyć, że organy podatkowe dokładają 
wszelkich starań aby tego typu wnioski rozpatrywane były bez 
zbędnej zwłoki. Mimo ustawowo określonego terminu (60 dni) 
średni czas rozpatrzenia wniosku wynosi 21 dni, czyli znacznie 
krócej od wnioskowanego przez Izbę.  

Polski 

Związek 

Pracodawców 

Budownictwa 

Umożliwienie przelewu środków między rachunkami VAT w różnych bankach 
Regulacje w zakresie MPP nie dopuszczają możliwości przelewania środków 

pomiędzy rachunkami VAT należącymi do jednego podatnika, ale prowadzonymi w 

różnych bankach. 

W związku z wprowadzeniem obowiązkowego MPP postulujemy wprowadzenie 

rozwiązania umożliwiającego dokonanie przelewu pomiędzy rachunkami VAT 

prowadzonymi w różnych bankach dla tego samego podatnika. Przyczyni się to do 

ułatwień w zarządzaniu środkami zgromadzonymi na różnych rachunkach VAT i 

spowoduje poprawę płynności. Jednocześnie takie działanie nie powinno mieć 

żadnych negatywnych konsekwencji z punktu widzenia celu wprowadzenia MPP. 
 

Uwaga nieuwzględniona –  
wprowadzenie takiej funkcjonalności nie jest w tym 
momencie rozważane. Zasadą dokonywania przelewów w 
podzielonej płatności powinny być przelewy oparte o faktury i 
powinny to być przelewy, co do zasady, od nabywcy do 
sprzedawcy. Wprowadzanie przelewów własnych pomiędzy 
różnymi bankami może te zasady naruszyć, szczególnie że 
bank nadawcy przelewu nie ma możliwości weryfikacji, czy 
faktycznie rachunek w banku odbierającym przelew należy do 
podmiotu wysyłającego przelew, czy do osoby trzeciej. 

Polski 

Związek 

Pracodawców 

Budownictwa 

Rozszerzenie MPP na inne waluty i możliwość dzielenia przelewów przy 

wykorzystaniu różnych walut; 

Ograniczenie możliwości dokonywania przelewów jedynie do rachunków 

bankowych prowadzonych w złotych w istotny sposób utrudni zarządzanie 

płynnością i spowoduje dodatkowe koszty dla podmiotów zobowiązanych do 

dokonywania płatności w ramach obowiązkowego MPP. Podmioty rozliczające się 

w walucie obcej zmuszone będą do dokonywania zapłaty podatku VAT jedynie w 

polskich złotych. W rezultacie za każdym razem będą ponosić koszty 

Uwaga nieuwzględniona - Należy pamiętać, że istotnym 
elementem mechanizmu podzielonej płatności jest 
przekazanie kluczowych elementów transakcji pomiędzy 
bankami tak, aby informacja o nadaniu płatności, jako 
mechanizm podzielonej płatności dotarła do banku odbiorcy w 
niezmienionej postaci, pozwalającej na odpowiednie 
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przewalutowania realizowanych transakcji. Ograniczenie do płatności tylko w 

złotych polskich spowoduje dodatkowe koszty i stoi w sprzeczności w treścią 

derogacji uzyskanej w decyzji wykonawczej (zgoda na wprowadzenie 

obowiązkowego MPP została wydana pod warunkiem, że system ten nie będzie 

powodował dodatkowych obciążeń dla podmiotów zobowiązanych do jego 

stosowania).  

 

księgowanie po stronie beneficjenta, czyli wydzielenie kwoty 
VAT na rachunek VAT. W tym celu polskie środowisko 
bankowe przy płatnościach dokonywanych w PLN 
wypracowało jednolite zasady formatowania komunikatów w 
systemach Elixir i SORBNET. Zasady te gwarantują, że płatność 
inicjowana, jako mechanizm podzielonej płatności jest 
rozpoznawana po stronie banku odbiorcy i kwota VAT jest 
księgowana na rachunku VAT. Takie działanie gwarantuje 
szczelność systemu. Natomiast w przypadku płatności 
realizowanych w walutach innych niż PLN, rozliczenia 
odbywają się przy wykorzystaniu systemu SWIFT lub SEPA. 
Systemy te pozostają pod nadzorem organizacji 
ogólnoświatowych (SWIFT) lub europejskich (SEPA), zatem nie 
jest możliwe, tak jak to ma miejsce w systemach Elixir i 
SORBNET, uzgodnienie zasad formatowania komunikatów 
wysyłanych systemami SWIFT lub SEPA.  
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że płatności walutowe są 
rozliczane za pośrednictwem banków zagranicznych. Z uwagi 
na pośrednictwo banków zagranicznych, nie jest możliwe 
zapewnienie przekazania wszystkich informacji dotyczących 
płatności walutowych (przykładowo wskazania, że płatność 
jest realizowana w mechanizmie podzielonej płatności). 
Ponadto banki zagraniczne niepodlegające polskim regulacjom 
nie mają obowiązku stosować zasad ustalonych dla 
mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to duże ryzyko 
rozszczelnienia systemu VAT poprzez błędne rozpoznanie 
komunikatu płatniczego prowadzące do księgowania 
otrzymanej płatności w całości na rachunku beneficjenta (bez 
podziału na wartość netto i VAT) i w efekcie wyprowadzenie 
kwoty VAT poza system rachunków VAT.  
Reasumując, z uwagi na brak możliwości zapewnienia 
szczelności systemu odstąpiono od dopuszczenia możliwości 
dokonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności w 
innych walutach. 

Polski 

Związek 

Pracodawców 

Płatność w MPP na rachunki powiernicze 

Projekt ustawy nie przewiduje możliwości prowadzenia rachunków VAT do 

rachunków powierniczych otwieranych i prowadzonych przez banki na podstawie 

Uwaga nieuwzględniona – projekt w celu realizacji obowiązku 
stosowania mechanizmu podzielonej płatności nakłada na 
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Budownictwa art. 59 Prawa bankowego. Rachunki powiernicze są bardzo popularnym narzędziem 

stosowanym przy wielkich projektach publicznych, ale również przy mniejszych 

inwestycjach. Ich wykorzystanie znacząco zwiększa bezpieczeństwo 

poszczególnych uczestników przedsięwzięcia inwestycyjnego i jest dodatkowym 

mechanizmem gwarantującym prawidłowość dokonywanych rozliczeń. 

Szczególnie pozytywny efekt miałoby wprowadzenie możliwości wykorzystania 

MPP w projektach, w których faktury sprzedaży są wystawiane na zamawiającego 

przez lidera konsorcjum, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez parterów. Faktura sprzedaży wystawiana przez lidera obejmuje wartość prac 

zrealizowanych w danym okresie przez wszystkich partnerów konsorcjum. 

Partnerzy upoważniają lidera konsorcjum do przyjęcia płatności od zamawiającego 

na otwarty w tym celu przez lidera rachunek powierniczy. Tym samym partnerzy 

konsorcjum powierzają liderowi środki należne im z tytułu wykonanych prac. 

Środki wpłacone na rachunek powierniczy przez zamawiającego, w części należnej 

partnerom konsorcjum, dzięki szczególnej formie rachunku (rachunek powierniczy), 

korzystają z ochrony przed ewentualnymi czynnościami/postępowaniami 

egzekucyjnymi prowadzonymi przeciwko liderowi. Dystrybucja środków z 

rachunku powierniczego na rachunki bieżące lidera konsorcjum i partnerów 

następuje poprzez złożenie bankowi przez partnerów dyspozycji podziału środków 

wpłaconych przez zamawiającego.  

Można rozważyć w szczególności możliwość realizacji podzielonej płatności na 

rachunek powierniczy poprzez obowiązkowe (bądź na wniosek) otwarcie rachunku 

VAT dedykowanego do tego rachunku (tj. rachunku VAT powiązanego z tym 

rachunkiem powierniczym). Środki wpłacane przez zamawiającego na rachunek 

powierniczy z użyciem MPP rozdzielane byłyby przez bank zgodnie z danymi 

określonymi w komunikacie przelewu. Na rachunek VAT przeniesiona zostałaby 

kwota wskazana w komunikacie przelewu jako VAT, pozostała kwota zostałaby na 

rachunku powierniczym (w sposób analogiczny do typowego przelewu w ramach 

MPP). 

Dystrybucje środków z rachunku powierniczego na rachunki bieżące partnerów 

byłyby dokonywane poprzez płatności w MPP na podstawie faktur wystawionych 

przez konsorcjantów na lidera konsorcjum, a w przypadku lidera byłoby to 

przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkiem powierniczym a rachunkiem 

bieżącym w tym samym banku i pomiędzy rachunkiem VAT otwartym do rachunku 

powierniczego a rachunkiem VAT otwartym do rachunku bieżącego lidera w tym 

banku. 

Przykład: 

Lider konsorcjum, składającego się z firmy A i B, gdzie A – Lider Konsorcjum, a B 

– Partner Konsorcjum, wystawia w imieniu Konsorcjum fakturę sprzedaży VAT na 

zamawiającego na kwotę netto 100 zł. Udział sprzedaży firmy A w w/w fakturze 

wynosi netto 60 zł, a udział sprzedaży firmy B to netto 40 zł. 

A wystawia fakturę VAT na zamawiającego w wysokości brutto 123 zł (100 zł netto 

plus 23 zł VAT). B wystawia fakturę sprzedaży na A w wysokości brutto 49,20 zł 

(40 zł netto plus 9,20 zł VAT). 

Zamawiający płaci na rachunek powierniczy za fakturę wystawioną przez Lidera 

Konsorcjum - firmę A kwotę 123 zł w MPP. Efektywnie na rachunku powierniczym 

zaksięgowana zostaje kwota 100 zł, a na rachunku VAT otwartym do rachunku 

podmioty obowiązek posiadania rachunków rozliczeniowych 
do których otwierane są rachunki VAT. 
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powierniczego 23 zł. 

Partnerzy zlecają bankowi dystrybucję środków z rachunku powierniczego na rzecz 

Partnerów w następujący sposób: 

Płatność w MPP na rachunek bieżący firmy B – 49,20 zł (czyli efektywnie 40 zł z 

rachunku powierniczego na rachunek bieżący firmy B i 9,20 zł VAT z rachunku 

VAT otwartego do rachunku powierniczego na rachunek VAT otwarty do rachunku 

bieżącego firmy B). 

Płatność na rzecz Lidera - firmy A - przeksięgowanie z rachunku powierniczego na 

rachunek bieżący firmy A w tym samym banku kwoty 60 zł i przeksięgowanie z 

rachunku VAT otwartego do rachunku powierniczego na rachunek VAT otwarty do 

rachunku bieżącego firmy A kwoty 13,80 zł. 

Po przeprowadzeniu powyższych operacji salda rachunku powierniczego i rachunku 

VAT otwartego do rachunku powierniczego wynoszą 0 (zero), a sposób 

dokonywania rozliczeń eliminuje możliwość dokonywani rozliczeń poza MPP. 

Polski 

Związek 

Pracodawców 

Budownictwa 

Możliwość dokonywania potrąceń i kompensat (w tym przy wykorzystaniu 

rachunków technicznych); 

Przepisy nie przesądzają, czy możliwe jest dokonywanie kompensat/potrąceń w 

związku z koniecznością stosowania obowiązkowego MPP. Ewentualny brak takiej 

możliwości byłby istotnym ograniczeniem co do formy regulowania wzajemnych 

zobowiązań – w branży budowlanej regulowanie należności przez potrącenie jest 

typowym sposobem działania. Takie ograniczenie wywołałoby konieczność 

kosztownej przebudowy stosowanego modelu biznesowego. W rezultacie sytuacja 

finansowa tych podmiotów i ich konkurencyjność (w szczególności w porównaniu 

do firm zagranicznych) byłaby poważnie upośledzona.  

Uwaga uwzględniona – dodano do projektu regulację na 
podstawie której dokonywanie kompensat i wzajemnych 
potrąceń będzie możliwe, tzn. takie działanie nie będzie 
stanowiło naruszenia reguł nakładających obowiązek 
zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. 

Polski 

Związek 

Pracodawców 

Budownictwa 

Płatność dla dalszego wykonawcy, podwykonawcy zastępczego i podmiotów 

trzecich; 

W obrocie, w tym w branży budowlanej, często zdarza się, że – na podstawie 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów prawa 

publicznego) lub uzgodnień cywilnoprawnych – płatność jest dokonywana na 

rachunek podmiotu innego niż wystawca faktury („podatnik zobowiązany do 

wystawienia faktury”, o który mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18 Ustawy o VAT), np. 

bezpośrednio na rzecz dalszego wykonawcy, komornika, podmiotu trzeciego, 

podwykonawcy zastępczego w oparciu o konstrukcję przelewu itd. Nowo 

projektowane przepisy powinny odnosić się do tej sytuacji, w szczególności poprzez 

wskazanie, czy i pod jakimi warunkami w takim przypadku płatność nadal powinna 

zostać dokonana w reżimie MPP. Możliwym rozwiązaniem jest zobowiązanie do 

przyjęcia płatności w reżimie MPP każdej osoby otrzymującej płatność wynikającą 

z faktury, o której mowa w art. 106e ust.1 pkt 18 ustawy o VAT (a nie tylko 

wystawcy faktury).   

Uwaga nieuwzględniona – kwestia ta wynika z już 
obowiązujących przepisów. 

Polski 

Związek 

Pracodawców 

Budownictwa 

Umożliwienie płatności w ramach MPP również w odniesieniu do „faktur” pro 

forma oraz zaliczek i przedpłat, gdy nie została wystawiona faktura 

zaliczkowa; 

Ograniczenie obowiązkowego MPP do sytuacji, w której jest się w posiadaniu 

faktury VAT, powoduje, że podatnicy będą rezygnować z płatności dokonywanych 

na podstawie tzw. „faktur” pro forma i nie będą dokonywać przedpłat/ zaliczkowań. 

Mając na uwadze to, jak powszechna jest to metoda płatności, proponujemy 

umożliwienie podatnikom dokonywania zapłaty w oparciu o MPP, jeśli informacja 

Uwaga uwzględniona – dodano do projektu przepis 
umożliwiający dokonywanie wpłat zaliczek w systemie 
podzielonej płatności jeszcze przed otrzymaniem faktury.  
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o numerze pro forma, numerze zamówienia lub inne oznaczenie identyfikujące 

płatność znajdzie się również na fakturze dokumentującej transakcję, a podatnik 

będzie w stanie powiązać płatność z fakturą. 

Polski 

Związek 

Pracodawców 

Budownictwa 

MPP a faktury dokumentujące również transakcje poza obowiązkowym MPP 

Do rozważenia jest, czy projektowane przepisy nie powinny precyzować 

postępowania w przypadku płatności za fakturę, która tylko w części dotyczy 

towarów/usług wymienionych w projektowanym Załączniku nr 15. 

Uwaga uwzględniona – przepisy w tym zakresie zostały 
zmodyfikowane. 

Polska Izba 

Ubezpieczeń 
Brak rozwiązań systemowych na wypadek błędnego przelania środków 

pieniężnych na rachunek VAT (nie będących podatkiem VAT) – konieczność 

bezpośredniego wyłączenia solidarnej odpowiedzialności w odniesieniu do kwot 

niestanowiących podatku VAT. 

Izba wskazuje, iż zarówno w obowiązujących przepisach o mechanizmie 

podzielonej płatności, jak i w propozycjach przedstawionych w niniejszym 

projekcie brakuje rozwiązań systemowych, które normowałyby sytuacje, w których 

na rachunek VAT podatnika trafią środki błędnie przelane, niebędące kwotą 

podatku VAT. W szczególności należy zwrócić uwagę, iż przepisy nie zawierają 

bezpośredniej regulacji, z której wynikałoby, iż wyłączona jest solidarna 

odpowiedzialność w odniesieniu do środków, które nie zawierają w sobie elementu 

podatku VAT (błędnie trafiły na rachunek VAT). 

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z przepisem art. 108a ust. 5 ustawy o podatku od 

towarów i usług: „W przypadku gdy płatność zostanie dokonana w sposób określony 

w ust. 2 na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze, o której mowa w ust. 3 

pkt 3, podatnik, na rzecz którego dokonano tej płatności, odpowiada solidarnie 

wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę 

towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego 

świadczenia usług do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT”. 

Mając zatem na względzie, że zgodnie z wcześniejszym ustępem tegoż przepisu, tj. 

ust. 2, art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług: „Zastosowanie mechanizmu 

podzielonej płatności polega na tym, że: 

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z 

otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT; 

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto 

wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na 

rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest 

prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób”, 

na rachunek VAT powinny trafiać wyłącznie kwoty odpowiadające całości albo 

części kwoty podatku VAT. PIU wskazuje jednak, iż nie można wykluczyć 

sytuacji, w których kontrahent/podmiot trzeci omyłkowo przeleje na rachunek VAT 

środki niestanowiące zapłaty za fakturę, a tym samym niebędące zapłatą podatku 

VAT. Wynika to z faktu braku rozwiązań systemowych, które weryfikowałyby 

poprawności realizowanych płatności w systemie split payment. Tym samym ze 

względu na brak jednoznacznych uregulowań odnoszących się do solidarnej 

odpowiedzialności istnieje ryzyko, iż w wyniku nieprawidłowego działania 

kontrahenta/podmiotu trzeciego podatnik, który otrzymał na swój rachunek VAT 

środki niezawierające elementu podatku, zostanie niesłusznie pociągnięty do 

solidarnej odpowiedzialności. Taka sytuacja byłaby niewątpliwie niesprawiedliwa i 

naruszałaby podstawowe prawa podatnika. Sytuacja ta stanowiłaby także naruszenie 

Uwaga nieuwzględniona – wprowadzenie postulowanych 
zapisów skomplikowałoby system. 
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obecnie obowiązujących przepisów. Wskazane ryzyko ewentualnych sporów 

pomiędzy administracją skarbową a podatnikami, wynikające z braku 

jednoznacznych uregulowań, musi zostać wyeliminowane. 

Warto także wskazać na art. 62b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm. – dalej: ustawa Prawo 

bankowe), który stanowi: 

,,1. Rachunek VAT może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi 

pochodzącymi z tytułu: 

1) zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, przy użyciu 

komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), 

zwanego dalej" komunikatem przelewu"; 

2) wpłaty kwoty podatku od towarów i usług przez podatnika, o którym mowa w 

art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na 

rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu 

przelewu; 

3) przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT 

prowadzonego w tym samym banku; 

4) zwrotu: 

a) kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług w 

przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającego z 

wystawionej przez podatnika faktury korygującej, 

b) różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez urząd skarbowy 

– przy użyciu komunikatu przelewu.” 

Powyższe regulacje również wskazują, że w ustawie Prawo bankowe zdecydowano 

się na bezpośrednie określenie rodzaju kwoty, która może znaleźć się na rachunku 

VAT (tak jak we wspomnianym powyżej ust. 2, art. 108a ustawy o podatku od 

towarów i usług). Tym samym, w przypadku gdy na rachunek VAT trafi inna kwota 

aniżeli podatek od towarów i usług, regulacje prawne winny jasno określać kwestię 

braku możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności podatnika. Przepisy winny 

również przewidywać rozwiązania chociażby związane z możliwością odzyskania 

lub wykorzystania takich środków przez podatnika. Obecnie w przypadku, gdy na 

rachunku VAT znajdą się kwoty nie będące podatkiem VAT, skorzystanie z nich 

wydaje się być bezprawne, tak samo jak sam fakt ich wpłynięcia na rachunek VAT. 

Obrazowym przykładem branży, w której brak jednoznacznych i bezpośrednich 

zapisów ustawowych regulujących ww. kwestie może wywoływać negatywne 

konsekwencje, pomimo braku dopuszczenia się jakichkolwiek naruszeń jest branża 

ubezpieczeniowa. W szczególności chodzi o podmioty prowadzące działalność 

polegającą na ubezpieczaniu krótkoterminowych należności i wypłacie 

odszkodowań swoim klientom (ubezpieczającym), którzy nie otrzymali w terminie 

płatności za dostarczone towary lub usługi. W przypadku dokonania przez dłużnika 

płatności na rzecz ubezpieczyciela przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej 

płatności, ubezpieczyciel mógłby na podstawie art. 108a ust. 5 ustawy o podatku od 

towarów i usług, w wyniku błędnej decyzji organu, niesłusznie odpowiadać za 

niewykonanie zobowiązania podatkowego ubezpieczającego. Jednakże 



90 
 

uregulowanie wierzytelności przez dłużnika na rzecz ubezpieczyciela w wyniku 

spełnienia zobowiązania tytułem regresu ubezpieczeniowego na mocy art. 828 § 1 

Kodeksu Cywilnego nie stanowi płatności za fakturę VAT, a tym samym kwota 

wierzytelności nie zawiera w sobie elementu podatku VAT. 

Brak odpowiednich regulacji w tym zakresie prowadzi do niepotrzebnych sporów 

między podatnikami a administracją, co potwierdza orzeczenie Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w swoim wyroku z dnia 16 kwietnia 

2019 r. o sygn. akt III SA/Wa 2519/18, wskazał, iż mechanizm podzielonej 

płatności to nowa instytucja, wobec której orzecznictwo dopiero się kształtuje. Sąd, 

wbrew twierdzeniom przedstawicieli resortu finansów, uznał, że w spornym 

przypadku nie można mówić o odpowiedzialności solidarnej za nierozliczony 

podatek od towarów i usług, gdy na rachunku VAT znalazłyby się środki, które nie 

stanowią zapłaty podatku, tj. nie zawierają w sobie elementu podatku VAT. 

Mając na uwadze powyższe nie ulega wątpliwości, iż podnoszona kwestia musi 

zostać prawidłowo uregulowana w ustawie o podatku od towarów i usług poprzez 

bezpośrednie wskazanie, iż podmiot, który otrzymał na rachunek VAT środki 

niezawierające w sobie kwoty podatku VAT, nie odpowiada solidarnie na podstawie 

art. 108a ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. 

W celu uniknięcia sporów zasadne jest dodanie ustępu 8 w art. 108a ustawy o 

podatku od towarów i usług: 

,,Odpowiedzialność solidarna podatnika, o którym mowa w ust. 5 nie występuje w 

przypadku gdy płatność zostanie dokonana z naruszeniem ust. 2.” 

Ewentualnie PIU przedstawia propozycję zmiany ust. 5, art. 108a ustawy o podatku 

od towarów i usług na następującą: 

„W przypadku gdy płatność podatku zostanie dokonana w sposób określony w ust. 2 

na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze, o której mowa w ust. 3 pkt 3, 

podatnik, na rzecz którego dokonano tej płatności, odpowiada solidarnie wraz z 

dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów 

lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia 

usług do wysokości kwoty podatku otrzymanego na rachunek VAT”. 

Polska Izba 

Ubezpieczeń 
Dopuszczenie możliwości realizowania płatności z rachunku VAT w przypadku 

dokonania błędnej wpłaty 

W związku z możliwością wystąpienia sytuacji, w których na rachunek VAT 

podatnika trafią środki błędnie przelane - niebędące kwotą podatku VAT, niezbędne 

jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą takiemu podatnikowi na efektywne 

(zgodne z prawem) wykorzystanie takich środków w ramach działalności 

operacyjnej przedsiębiorcy. Niezasadne jest bowiem narażanie podatnika na 

ewentualne spory w tym zakresie, czy też ograniczanie dostępu do środków,  które 

nie powinny były znaleźć się na jego rachunku VAT. W tym celu należy uzupełnić 

przedmiotowy projekt o przepisy, które pozwolą na wykorzystanie takiemu 

podatnikowi wskazanych środków np. na realizowanie płatności za należności 

publicznoprawne, na wzór tego, jak dopuszczono możliwość zapłaty podatku VAT 

do urzędu skarbowego lub podatku wynikającego z faktur wystawionych przez 

kontrahentów. 

W art. 62b ust. 2 ustawy Prawo bankowe wskazano w jakim celu wyłącznie może 

być obciążony rachunek VAT (przepis zacytowany przez PIU w piśmie – uwaga 

MF) 

Uwaga nieuwzględniona  - postulowane regulacje 
przyczyniłyby się do rozszczelnienia systemu i znacznego jego 
skomplikowania. Ponadto nie zaproponowano rozwiązania 
zabezpieczającego nieuzasadniony wypływ środków oraz nie 
określono „instytucji” weryfikującej poprawność dokonanego 
przeksięgowania. Takie regulacje to łatwy sposób 
wyprowadzenia środków z rachunku VAT, co niweczyłoby cel 
wprowadzonego rozwiązania. 
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W celu realizacji ww. założeń zasadne jest wprowadzenie do ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe następującej regulacji: 

„art. 108e ustawy o podatku od towarów i usług: 

1. W przypadku gdy na rachunek VAT podatnika zostanie dokonana zapłata 

kwoty nie będąca całością albo częścią kwoty podatku, podatnik może wykorzystać 

takie środki w celu realizowania płatności zgodnie z art. 62b ust.2 ustawy Prawo 

bankowe. 

2. Do rozporządzania kwotami, o których mowa w ust. 1 nie jest wymagana 

zgoda naczelnika urzędu skarbowego, o której mowa w art. 108b ust.1.” 

 

Ponadto Izba przedstawia propozycję brzmienia regulacji art. 62c ust. 14 ustawy 

Prawo bankowe: 

„W przypadku otrzymania na rachunek VAT podatnika środków pieniężnych nie 

będących podatkiem od towarów i usług, rachunek ten może być obciążony zgodnie 

z art. 62b ust. 2.” 

Polska Izba 

Ubezpieczeń 

W uzasadnieniu dla projektowanych zmian wskazano, iż cyt. „w zakresie 

odpowiedzialności podatkowej, która pełni przede wszystkim funkcję prewencyjną, 

zdiagnozowano, że dochodzi do wykorzystywania funkcjonującego w ramach 

odpowiedzialności podatkowej mechanizmu ochronnego czyli kaucji gwarancyjnej. 

Złożenie kaucji gwarancyjnej przez podmiot dokonujący sprzedaży określonych w 

załączniku nr 13 do ustawy o VAT towarów (m.in. wyroby stalowe, paliwa, dyski 

HDD i SSD, cyfrowe aparaty fotograficzne, folia typu stretch) uwalnia nabywcę od 

odpowiedzialności podatkowej z tytułu nieodprowadzenia należnego podatku od 

takiej transakcji. Okazało się, że złożenie kaucji gwarancyjnej nie jest dla 

podmiotów zaangażowanych w dokonywanie oszustw karuzelowych przeszkodą. 

Organy kontrolne ujawniły bowiem przypadki składania tej kaucji przez 

nowopowstałe podmioty mogące brać czynny udział w karuzelach VAT, w celu 

uwiarygodnienia prowadzonej przez nie sprzedaży towarów objętych 

odpowiedzialnością solidarną. Proponuje się zatem likwidację przepisów 

regulujących ww. odpowiedzialność i wprowadzenie odpowiedzialności podatkowej 

ale funkcjonującej na innych zasadach”. 

Zdaniem PIU teza przedstawiona w uzasadnieniu, jakoby obowiązek wniesienia 

kaucji gwarancyjnej nie przyczynił się do ograniczenia nieprawidłowości w 

rozliczeniach z tytułu podatku VAT jest nietrafna. Faktem jest, iż kaucja 

gwarancyjna w realny sposób ograniczyła udział nierzetelnych podmiotów w 

poszczególnych rynkach tzw. towarów wrażliwych, które były tworzone wyłącznie 

w celu udziału w nielegalnych procederach. Dzięki temu organy administracji 

skarbowej mają możliwość skuteczniejszego typowania do kontroli i weryfikacji 

uczestników rynku, a tym samym łatwiejszego dotarcia do podmiotów 

nierzetelnych. Zmniejszyła się bowiem ilość podmiotów, które były tworzone 

jedynie dla pozoru. Ponadto instytucja kaucji gwarancyjnej w znacznym stopniu 

umożliwiła przedsiębiorcom weryfikację potencjalnych kontrahentów. 

Mając na uwadze powyższe, jak również kierując się interesem zarówno Państwa, 

jak i przedsiębiorców, postulujemy odstąpienie od pomysłu likwidacji solidarnej 

odpowiedzialności i obowiązku wnoszenia kaucji gwarancyjnej w przypadku 

handlu tzw. towarami wrażliwymi. 

Uwaga nieuwzględniona - Przeznaczenie kaucji gwarancyjnej 
na pokrycie powstałych zaległości podatkowych w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa było bardzo rzadko 
stosowane. W latach 2013 – 2016 przeznaczenie kaucji 
gwarancyjnej na te cele  miało miejsce tylko w 129 
przypadkach. Prowadzenie wykazu podmiotów, które złożyły 
kaucję gwarancyjną stanowi  natomiast obciążenie dla 
administracji podatkowej i generujące dodatkowe koszty. 
Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt występowania 
przypadków składania kaucji gwarancyjnej przez podmioty 
zaangażowane w dokonywanie oszustw karuzelowych celem 
uwiarygodnienia prowadzonej przez nie sprzedaży towarów 
objętych odpowiedzialnością solidarną podjęto decyzję o 
likwidacji tego rozwiązania. 
 
 

Izba System odwrotnego  naliczania VAT wprowadzony w branży gospodarki złomem Uwaga nieuwzględniona – decyzja o zastąpieniu 
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Przemysłowo-

Handlowa 

Gospodarki 

Złomem  

zadziałał niezwłocznie po wprowadzeniu - przedsiębiorstwa z branży surowców 

działające legalnie natychmiast odczuły uwolnienie rynku z nieuczciwej 

konkurencji, opierającej wcześniej swoją działalność i dochody na wyłudzeniach 

podatku VAT. Według analizy firmy EY dzięki dodatkowej aktywności gospodarczej 

sektora i idącymi za nią wyższymi wpływami z podatku VAT, PIT, CIT oraz składek 

na ubezpieczenie społeczne Skarb Państwa zyskuje rocznie ponad 300 mln złotych. 

W związku z powyższym wnioskujemy i apelujemy do Pana Ministra, aby mając na 

uwadze bezdyskusyjny sukces systemowego „odwrotnego naliczania” podatku VAT 

w branży gospodarki złomem, nie wprowadzać nowych, innych mechanizmów, 

które mogą przyczynić się do zachwiania stabilności i płynności obecnie i tak słabo 

prosperującej branży surowcowej. 

Podmiotowy projekt ustawy, zakłada wprowadzenie mechanizmu „split-payment”, 

dla towarów objętych odwrotnym obciążeniem, jako nowy instrument do walki z 

nadużyciami podatkowymi oraz braku zastosowania jakichkolwiek zabezpieczeń 

systemowych do transakcji, czyli powrót do rozliczania na zasadach ogólnych, do 

kwot do 15 tys. złotych. 

W sytuacji rezygnacji ustawodawcy z odwrotnego naliczania podatku VAT w 

obrocie złomem,  branża uczciwych podatników jest przekonana, że nowa regulacja 

doprowadzi do powrotu do sytuacji, jaka miała miejsce sprzed 1 kwietnia 2011 roku, 

czyli brakiem systemowej obrony Państwa przed wyłudzeniami VAT i narażaniem 

uczciwie działających przedsiębiorców, m. in. członków naszej Izby, na ponoszenie 

niezawinionych strat finansowych, szczególnie przy możliwości zastosowania zasad 

ogólnych w transakcjach do 15 tys. złotych.  

- odejście od odwrotnego naliczania w przypadku możliwości wyboru przy 

transakcjach do 15 tys. złotych otworzy furtkę do nadużyć, poprzez rozdrobnienie 

transakcji i powrót do sytuacji sprzed 1 kwietnia 2011 roku; wewnętrzne systemy 

kontroli tych transakcji u przedsiębiorców będą albo bardzo kosztowne albo w wielu 

przypadkach niemożliwe do zrealizowania z uwagi na brak jednoznacznych 

interpretacji przepisów;  

- powrót do naliczania na zasadach ogólnych wpłynie na obniżenie płynności w 

przedsiębiorstwach i pomimo możliwości regulowania zobowiązań podatkowych 

wobec skarbu Państwa z kwoty VAT, nie będą one współmiernie do zamrażanych 

wartości podatku VAT na odrębnym rachunku; 

- w związku z powyższym, comiesięczne wnioskowanie przedsiębiorcy o zwrot 

podatku naliczonego VAT z automatu uruchomi  „zwrot z procedurą kontroli”, co 

wiąże się z kolei z delegowaniem pracowników do obsługi procedury kontroli w 

firmie. 

-ponadto w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych złomem czy stalą przy 

stawce podatku 23% dochodzić może do sytuacji skrajnych, polegających na 

wielokrotnym przewożeniu między granicami kraju a innego państwa Unii 

Europejskiej towarów w celu uzyskiwania zwrotów w zakresie podatku VAT. Takie 

sytuacje są wyjątkowo niebezpieczne zarówno ze względów gospodarczych, jak i 

fiskalnych i miały już one swoje miejsce w przeszłości, czemu kres przyniosło 

właśnie wprowadzenie instytucji odwrotnego naliczania podatku VAT, gdzie 

podatnik nie musi już wywozić towaru za granicę, żeby  skorzystać ze zwrotu.; 

-w UE odwrócone naliczanie podatku VAT jest traktowane jako powszechne 

narzędzie do rozliczania podatku w branżach wrażliwych, ( stosowane obecnie w 

odwróconego obciążenia obowiązkowym mechanizmem 
podzielonej płatności wynika z kompleksowej analizy 
skuteczności odwróconego obciążenia, która wykazała, że 
wprowadzenie mechanizmu odwróconego obciążenia daje 
efekty w branży objętej tym mechanizmem. Jednakże, z uwagi 
na przenoszenie przestępczej działalności, można 
zaobserwować jednocześnie wzrost negatywnego wpływu 
nadużyć podatkowych w innych branżach, nieobjętych 
odwróconym obciążeniem oraz pojawienie się nowych 
sposobów unikania opodatkowania w niektórych branżach 
objętych odwróconym obciążeniem. Jak wynika z obserwacji, 
wprowadzenie odwróconego obciążenia w danej branży 
wypycha oszustów z tej branży i przenosi ich wprost do innej 
branży. Stosowanie takiego wybiórczego mechanizmu walki z 
oszustwami nie jest więc narzędziem systemowym, które 
mogłoby skutecznie rozwiązywać problem oszustw w VAT w 
skali globalnej, a więc w całej gospodarce. Tym samym 
zdecydowano o odejściu od tych rozwiązań na rzecz 
wprowadzenia  skuteczniejszego środka rozliczania podatku 
czyli wprowadzenia systemowego rozwiązania, które pozwoli 
wyeliminować patologie przestępcze i w sposób systemowy 
uszczelnić system podatkowy. 
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takich krajach jak Holandia, Niemcy, Węgrzech, Hiszpania, Włochy, Litwa, Łotwa, 

a także Rumunia, Grecja i Portugalia). 

- skoro narzędzie jest powszechne w UE, jest sprawdzone i spełniania swoje 

zadanie, gdzie należy upatrywać celu planowanych zmian i jakie są ich przesłanki?  

W dobie kryzysu w branży stalowo-surowcowej, gdzie planowane są zamknięcia 

zakładów hutniczych w Polsce (ostatnia decyzja o zamknięciu stalowni w Hucie 

AM w Krakowie) oraz nakładane są przez nowe prawo środowiskowe 

kosztochłonne obowiązki, np. tzw. ustawa pożarowa, kolejne obciążenia finansowe, 

wynikające z przedmiotowego projektu ustawy, przyczynią się do wyjścia z rynku 

odpadowego kolejnych przedsiębiorców. Obawiamy się, że szczególnie dotknie to 

obszaru MSP, który miał cieszyć się specjalnym wsparciem rządu polskiego oraz 

premiera Mateusza Morawieckiego. 

Wg naszej opinii pierwszy etap czystki branży odpadowej nastąpi zaraz po  5 

września 2019 roku, z uwagi na zapisy w ustawie o odpadach, natomiast kolejny 

etap nastąpi po wprowadzeniu zmian ustawą o VAT w planowanym kształcie. 

Dlatego stanowczo i jednoznacznie wnioskujemy, aby dla branży złomowej i 

podmiotów handlujących odpadami metali żelaznych, system rozliczenia VAT na 

zasadach odwróconego VAT, pozostał w dotychczasowym kształcie. 

Powołując się na zapisy w uzasadnieniu do wprowadzania nowej ustawy o VAT, 

gdzie czytamy, że mechanizm odwróconego naliczania podatku VAT nie sprawdza 

się w branżach produktów szybko zbywalnych np. telefonów komórkowych lub 

tabletów, to w przypadku branży surowcowej sprawdza się od początku 

wprowadzenia. 

W uzasadnieniu dalej czytamy, że mechanizm podzielonej płatności funkcjonuje, 

jako dobrowolna metoda regulowania płatności, w Polsce od lipca 2018 r. Jest to 

rozwiązanie innowacyjne i unikalne w skali międzynarodowej, z uwagi na 

transparentność działania tego mechanizmu jest on coraz bardziej popularny wśród 

podatników” – powołując się na doniesienia prasowe ta „popularność” dotyczy 

jedynie 10 % podmiotów gospodarczych.  

Dlatego, mając na uwadze dobro rzetelnych przedsiębiorców i tworzenie warunków 

dla uczciwej konkurencyjności na rynku polskim oraz pożytku dla budżetu Państwa, 

apelujemy o pozostawienie odwrotnego naliczania podatku VAT w tych branżach 

gdzie system osiągnął zamierzony cel i nadal się sprawdza. Do takich branż należy 

zaliczyć branżę złomową, którą nasza Izba reprezentuje. 
Stowarzyszenie 

Dystrybutorów i 

Producentów 
Części 

Motoryzacyjnyc

h  

Usunięcie branży motoryzacyjnej z obowiązkowego split payment. 

Pierwszą z sugerowanych zmian jest usunięcie branży motoryzacyjnej z 

obowiązkowego split payment. Projekt zmiany ustaw wprowadzający obowiązkowy 

split payment wyraźnie wskazuje na zastąpienie dotychczasowego mechanizmu 

odwrotnego obciążenia (z ang. reverse charge) mechanizmem podzielonej płatności. 

Warto jednak zauważyć, że motoryzacja nie była wcześniej obciążona tym 

mechanizmem.  

Dodatkowo nasza branża nie jest branżą wrażliwą czyli taką, która jest szczególnie 

narażona na oszustwa podatkowe. Nie dochodzi tutaj do sytuacji, w której podatnicy 

„znikają” wraz  z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym 

podatkiem VAT. W naszej ocenie zatem nie ma widocznych podstaw do nakładania 

obowiązku split payment na tę branżę, w szczególności zaś np. na produkcję i 

dystrybucję części motoryzacyjnych, gdzie nie występują zagrożenia związane z 

Uwaga nieuwzględniona – objęcie towarów  z branży 
motoryzacyjnej obowiązkowym mechanizmem podzielonej 
płatności wiąże się ze zidentyfikowaniem występowania 
nadużyć w tej branży (zwłaszcza kwestia dotycząca tzw. szarej 
strefy przy sprzedaży części motoryzacyjnych). 
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oszustwami podatkowymi czy fiskalnymi. 

Rynek dystrybucji w Europie i Polsce jest zdominowany przez narodowych 

championów. Statystyki wskazują, że u polskich dystrybutorów około połowa 

zakupów części zamiennych pochodzi od dostawców z siedzibą w Polsce, zaś 

pozostała część zakupów towarów (części i akcesoriów motoryzacyjnych) pochodzi 

- ze względu na miejsce ich produkcji – od dostawców zagranicznych.  

W przypadku wprowadzenia obowiązkowego split payment polscy dystrybutorzy 

części motoryzacyjnych nie będą mieli możliwości wykorzystania otrzymanego 

VAT w split paymencie w płatnościach do dostawców zagranicznych. Ta 

okoliczność wraz ograniczeniami w zakresie odliczania kosztów zadłużenia 

dłużnego oraz faktem, iż dystrybutorzy działają dzięki efektowi skali osiąganemu z 

uwagi na zaangażowanie dłużnego kapitału obrotowego, spowoduje wzrost cen. 

Z uwagi na fakt, że branża motoryzacyjna jest odpowiedzialna za utrzymanie 

mobilności w dostawach towarów oraz przepływie osób, wzrost cen przełoży się 

efektywnie na niemal każdy aspekt życia społeczno-gospodarczego. Zwiększy to 

ponadto istotnie konieczność zadłużenia polskich dystrybutorów w celu 

sfinansowania zatrzymanego VAT i pogorszy konkurencyjność polskich firm na 

rynku europejskim, który obecnie podlega szybkiej konsolidacji przez światowych 

graczy.  
Stowarzyszenie 
Dystrybutorów i 

Producentów 

Części 
Motoryzacyjnyc

h 

Usunięcie podmiotów będących nierezydentami z obowiązkowego split payment 

Kolejnym postulatem jest usunięcie podmiotów nieposiadających siedziby na 

terenie naszego kraju z obowiązkowego split paymentu. Firmy takie zobowiązane 

będą do zakładania i prowadzenia rachunków bankowych w Polsce co oznacza 

konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów dla ww. podmiotów. W związku z 

tym już wcześniej na wniosek Komisji Europejskiej w projekcie wprowadzono tzw. 

system rekompensat dla podatników nieposiadających siedziby działalności 

gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 

RP. System ten zakłada jednak jedynie zwrot kosztów obsługi rachunku 

rozliczeniowego oraz prowadzonego dla niego rachunku VAT dla 

nierezydentów.  

Warto jednak dodać, że podmioty te będą ograniczone w swojej działalności 

gospodarczej także z uwagi na konieczność dokonywania dodatkowych czynności 

formalnych, zamrażania pieniędzy na dedykowanych rachunkach handlowych i 

braku możliwości ich wykorzystania przez te podmioty choć zgodnie z przepisami 

nie płacą one w Polsce składek ZUS, CIT czy PIT. W związku z powyższym 

zasadne jest wyłączenie takich podmiotów z obowiązkowego split payment. 

Uwaga nieuwzględniona – resort nie znajduje uzasadnienia 
do postulowanego wniosku; jak wskazano, wprowadzono w 
projekcie system rekompensat dla takich podmiotów (zgodnie 
z decyzją derogacyjną) co w znaczny sposób obniży koszty 
prowadzonych transakcji. 

Stowarzyszenie 

Dystrybutorów i 
Producentów 

Części 

Motoryzacyjnyc
h 

Jednym z potencjalnych problemów, które już obecnie podnoszą przedsiębiorcy jest 

niejasna i utrudniona identyfikacja obowiązku płacenia metodą split payment. 
Co prawda przepisy nie wskazują czy brak ww. informacji na fakturze nakłada na 

jej odbiorcę obowiązek zastosowania płatności podzielonej czy też nie. Nie 

wiadomo czy w powyższej sytuacji wina tkwi tylko na wystawcy faktury VAT, a 

odbiorca nie podlega karze. 

Wedle naszej najlepszej wiedzy brak zapisu na fakturze o podzielonej płatności 

nie zwalnia w żaden sposób płatnika z obowiązku dokonania przelewu w 

formie podzielonej płatności, co sprowadza się to do tego, iż każda faktura 

wystawiona przez dostawcę krajowego po wejściu w życie nowych przepisów 

powinna być analizowana pod kątem tego czy transakcja nie jest objęta split 

Uwaga nieuwzględniona – należy zauważyć, że inicjatorem 
stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej 
płatności jest dokonujący tej płatności czyli właśnie odbiorca 
faktury. Tym samym rezygnacja z odpowiedzialności wobec 
odbiorcy faktury praktycznie niweczyłaby sens wprowadzenia 
obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. 
Dodatkowo należy zauważyć, że zmieniono projektowane 
regulacje w zakresie sankcji poprzez wprowadzenie 
sytuacji/przypadków, w których nie będą one stosowane. 
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paymentem. W dużych firmach spowoduje to nawet konieczność zatrudniania 

dodatkowych osób zajmujących się wyłącznie weryfikacją faktur VAT pod tym 

kątem. 

Przepisy nie definiują w sposób klarowny w jaki sposób nabywca w przypadku 

braku informacji o obowiązku podzielonej płatności ma zidentyfikować transakcje 

objęte tym obowiązkiem. Co prawda wynikać to może z kodu PKWiU, którego 

jednak nie umieszcza się na fakturach VAT. Druga strona może zatem nie być w 

stanie zweryfikować czy pozycja na fakturze - czasem inaczej nazywana na tym 

dokumencie niż stosowana zwyczajowo w sprzedaży - jest objęta kodem PKWiU, 

który umieszczony jest w załączniku nr 15. 

Dodatkowo, przy rozbudowanej strukturze firm z kapitałem zagranicznym działy 

finansowe mają w pełni zautomatyzowany proces płatności, często wyoutsorcowany 

poza granice Polski, i nie ma wtedy fizycznej możliwości weryfikacji 

poszczególnych zafakturowanych transakcji.  

Niepokoi to przedsiębiorców z uwagi na wysokie sankcje zarówno podatkowe - 

100% należnego podatku wykazanego na fakturze za nieumieszczenie na 

wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” 

będącego informacją, że przedmiotowa faktura z uwagi na przedmiot transakcji jak i 

kwotę powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności - jak również karno-skarbowe - do 720 stawek dziennych grzywny w 

wysokości za brak informacji na fakturze VAT o podzielonej płatności co może 

dodatkowo zaburzyć płynność finansową przedsiębiorstw. 

Wydaje się zatem, iż sprawiedliwym byłoby obciążanie odpowiedzialnością za 

umieszczenie informacji o split payment na fakturze wyłącznie wystawcy 

faktury, który powinien najlepiej wiedzieć czy jego produkty/usługi objęte są 

obowiązkową podzieloną płatnością. 
Stowarzyszenie 

Dystrybutorów i 

Producentów 
Części 

Motoryzacyjnyc

h 

Przewidziane sankcje za brak dopisku na fakturze są znacząco nieproporcjonalne do 

skali potencjalnych naruszeń. Takiemu rozwiązaniu stoi na przeszkodzie zasada 

proporcjonalności zawarta w przepisach dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 

listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. 

Zwracamy uwagę, że prawo do odliczenia od podatku VAT należnego podatku 

VAT naliczonego w poprzednich fazach obrotu stanowi jeden z podstawowych 

elementów konstrukcyjnych podatku VAT. Jest to element odróżniający podatek 

VAT od innych podatków. Wszelkiego rodzaju ograniczenia tego prawa, które w 

efekcie niweczą neutralność podatku VAT, mają charakter wyjątkowy i muszą mieć 

wyraźne oparcie w przepisach art. 167-192 wskazanej wyżej dyrektywy 

2006/112/WE. Wspólny system podatku VAT gwarantuje w ten sposób, iż wszelka 

działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu lub rezultatu, jest opodatkowana w 

sposób całkowicie neutralny, pod warunkiem, że działalność ta podlega temu 

podatkowi.  

 

Uwaga częściowo uwzględniona – zmieniono projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane. Ponadto znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 

Stowarzyszenie 

Dystrybutorów i 
Producentów 

Części 

Motoryzacyjnyc
h 

Zgodnie z projektem ustawy z dniem 1 września 2019 r. ma wejść nowy wykaz 

podatników VAT, tzw. biała lista. Szef KAS w formie elektronicznej będzie 

prowadził bazę informacyjną o podatnikach VAT. Baza ma zastąpić trzy obecnie 

obowiązujące wykazy: podatników zarejestrowanych, wykreślonych oraz 

przywróconych do rejestru. Utworzenie jednej listy znacząco ułatwi pozyskiwanie 

danych o innych podmiotach gospodarczych.  

Uwaga wykracza poza zakres procedowanego projektu. 
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Nowy wykaz to jednak nie tylko ułatwienia w celu weryfikacji kontrahentów. 

Nowelizacja nakłada również nowe obowiązki. Podatnicy dla transakcji 

o wartości powyżej 15.000 zł będą zobowiązani weryfikować rachunek bankowy 

kontrahentów. Przelewu takiego będzie można jedynie dokonać na rachunek 

bankowy zgłoszony szefowi KAS. Jest to niejako przerzucenie 

odpowiedzialności na płatników, co także wymagało będzie dokonania zmian 

systemowych i wdrożenia nowych narzędzi do weryfikacji rachunków 

dostawców przed dokonaniem płatności. Dokonanie płatności na inny rachunek 

niż ten wskazany szefowi KAS spowoduje, że firma - płatnik nie będzie mogła 

zaliczyć zapłaconej kwoty do kosztów uzyskania przychodu, co nie powinno mieć 

miejsca. Postulujemy zatem odpowiednią zmianę w tym zakresie. 
Stowarzyszenie 
Dystrybutorów i 

Producentów 

Części 
Motoryzacyjnyc

h 

Dodatkowo, postulujemy skrócenie maksymalnego czasu, w którym podatnik 

otrzymuje nadwyżkę podatku naliczonego w stosunku do podatku należnego na 

swój zwykły rachunek. W tej chwili jest to łącznie 85 dni (25 dni na zwrot na 

rachunek VAT oraz 60 na przekazanie środków na zwykły rachunek podatnika). 

Przedstawiciele Ministerstwa podkreślają, że przekazanie środków na rachunek 

bieżący trwa przeciętnie nie dłużej, niż 21 dni, stąd też uznajemy, że optymalnym 

maksymalnym czasem na dopełnienie obu powyższych procedur byłby termin 

czterdziestodniowy.  

 

Uwaga nieuwzględniona – obowiązujące przepisy ustawy o 
VAT pozwalają po spełnieniu określonych warunków na 
otrzymanie zwrotu na „zwykły” rachunek w szybszym terminie 
(25 dni). Nie ma uzasadnienia do zmian w zakresie terminu na 
rozpatrzenie wniosku o „uwolnienie” środków z rachunku VAT 
– gdyż celem organów podatkowych jest co prawda jak 
najszybsze uwalnianie środków, niemniej jednak należy 
również pozostawić czas dla organu podatkowego na 
przeprowadzenie czynności pozwalających wyeliminować 
występowanie negatywnych przesłanek do uwolnienia 
(zwłaszcza, że zwrot na rachunek VAT praktycznie nie podlega 
wnikliwej kontroli).  

Stowarzyszenie 
Dystrybutorów i 

Producentów 

Części 
Motoryzacyjnyc

h 

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na kwestię wpływu mechanizmu split payment np. na 

płynność finansową przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP. Jest to bardzo 

istotne, wziąwszy pod uwagę fakt, że jedną z branż którą planuje się objąć 

obowiązkową podzieloną płatnością, jest branża motoryzacyjna, w której udział 

mikro, małych i średnich polskich firm jest bardzo duży.  

Producenci części motoryzacyjnych zatrudniają w Polsce 148 tys. osób. To ponad 

80% miejsc pracy całego przemysłu motoryzacyjnego. Według Polskiej Agencji 

Inwestycji i Handlu w Polsce działa blisko 1000 producentów części 

motoryzacyjnych z czego ok. 115 firm zatrudnia powyżej 250 osób. Zatem 

większość z producentów to polskie przedsiębiorstwa kwalifikujące się pod 

definicję MŚP. W motoryzacji działa także ponad 24 tysiące warsztatów 

niezależnych - sektor ten zatrudnia 145 tysięcy osób. Ponadto w Polsce działa ponad 

50 dystrybutorów posiadających 1 200 punktów hurtowej sprzedaży części i 

akcesoriów, tworząc dzięki temu kolejne 32 tysiące miejsc pracy. 

Po wejściu w życie obowiązkowego split paymentu wiele z tych firm będzie 

zmuszonych do wzięcia kredytów w celu zapewnienia płynności finansowej. 

Rentowność prowadzenia działalności gospodarczej części  z nich niestety może 

znacznie pogorszyć, gdyż olbrzymi poziom konkurencji sprawia, że poziom marż 

jest bardzo niski. Uprzednia dobrowolna możliwość podzielonej płatności pokazała, 

że problemy z płynnością finansową to jedna z największych bolączek tego 

narzędzia.  

Uwaga nieuwzględniona – nie można zgodzić się ze 
stanowiskiem dotyczącym istotnego wpływu stosowania 
obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności na 
płynność finansową przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. 
Należy wskazać, że w projekcie znacznie rozszerzono zakres 
wykorzystywania środków z rachunku VAT również na inne 
podatki i należności celne oraz ZUS – pozwoli to na 
systematyczne uwalnianie środków. 
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Izba 

Gospodarcza 

„FARMACJA 

POLSKA” 

Proponowane w projekcie ustawy z dnia 14 maja 2019 r. o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw brzmienie nowego 

Załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm., dalej: ustawa o VAT) zawiera katalog 

towarów i usług klasyfikowanych według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

(PKWiU) (Dz.U. 2008 nr 207 poz. 1293). 

Projekt ustawy przewiduje istotne sankcje zarówno po stronie dostawców towarów 

oraz podmiotów świadczących usługi, jak i po stronie nabywców. Dotyczą one 

sytuacji, w których podatnicy nie będą wywiązywać się z nowych obowiązków, np. 

w związku z wystawieniem faktury bez umieszczenia na niej zwrotu "mechanizm 

podzielonej płatności" wobec istnienia takiego wymogu dla danej transakcji. 

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na brak narzędzia, które umożliwiałoby 

podatnikom skuteczne potwierdzenie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usługi na 

gruncie PKWiU 2008 oraz właściwej stawki podatku. Narzędzie takie powinno 

zabezpieczać podatników w szczególności przed kwestionowaniem przyjętej 

klasyfikacji przez właściwe dla nich organy podatkowe, na zasadach analogicznych 

do tych, które przewidziane są dla interpretacji indywidualnych. 

Narzędziem takim nie jest w szczególności instytucja interpretacji indywidualnych, 

o której mowa w art. 14b i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (tj. z dnia 25 kwietnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, a wcześniej dyrektorzy izb skarbowych 

wielokrotnie odmawiali podatnikom wydania interpretacji, które wskazywałyby 

klasyfikację danego towaru bądź usługi na gruncie PKWiU 2008 oraz właściwej w 

danej sprawie stawki podatku od towarów i usług. 

Narzędziem takim nie jest także opinia Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu 

Statystycznego w Łodzi, która pomimo wskazania klasyfikacji towaru lub usługi na 

gruncie PKWiU 2008 nie daje formalnie żadnej ochrony podatnikowi, który ją 

uzyskał. 

Kwestia wątpliwości dotyczących klasyfikacji towarów i usług na gruncie PKWiU 

2008 oraz właściwych dla nich stawek VAT dotyczy także podmiotów z branży 

farmaceutycznej w obecnym stanie prawnym, m.in. w związku ze stosowaniem 

obniżonej stawki podatku od towarów i usług dla szczególnej kategorii produktów 

leczniczych tj. dla surowców farmaceutycznych przeznaczonych do sporządzania 

leków recepturowych i aptecznych. 

W tym kontekście, jako Izba Gospodarcza "FARMACJA POLSKA" , z wielkim 

zadowoleniem przyjęliśmy informację o planowanym wprowadzeniu instytucji 

Wiążących Informacji Stawkowych, o której mowa w rządowym projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja 

podatkowa skierowanym do Sejmu w marcu br. (druk sejmowy nr 3255). 

Wobec pojawiających się informacji o wstrzymaniu procedowania ww. projektu w 

Sejmie na etapie pierwsze czytania, z uwagi na problemy dotyczące tzw. nowej 

matrycy stawek VAT, zwracamy się z postulatem, aby instytucja Wiążących 

Informacji Stawkowych, w analogicznym kształcie, została ujęta w niniejszym 

projekcie ustawy, wprowadzającym obowiązkowy mechanizm podzielonej 

płatności dla niektórych transakcji. 

Wprowadzenie instytucji Wiążących Informacji Stawkowych będzie stanowić 

Uwaga nieuwzględniona - nie jest również możliwe 
rozszerzenie projektu o kwestię wydawania WIS. Rozwiązanie 
to zawarte jest w innym projekcie (druk sejmowy nr 3255), 
który obecnie jest rozpatrywany przez Parlament, zatem 
resort finansów nie ma już możliwości ingerencji w ten 
dokument. 
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postulowane od wielu lat dopełnienie instytucji interpretacji indywidualnych, 

pozwalając jednocześnie podatnikom na potwierdzenie prawidłowej kwalifikacji 

towaru lub usługi w kontekście zakresu stosowania mechanizmu podzielonej 

płatności. 

Związek 

Banków 

Polskich 

Proponowane brzmienie art. 62b ust. 2 Prawa bankowego (propozycja dodania 

pkt 10) – art. 62b ust. 2 poniżej w brzmieniu projektowanym w kolejnych, poniżej 

wskazanych zmianach: 

„2. Rachunek VAT jest obciążany wyłącznie w celu:  

1) dokonania: 

a) płatności kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu 

nabycia towarów lub usług na rachunek VAT, 

b) zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, w 

przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez 

podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług 

- przy użyciu komunikatu przelewu; 

2) wpłaty: 

a) na rachunek urzędu skarbowego: 

- podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z tytułu 

importu towarów, dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w 

art. 112b i art.112c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług, odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę 

od dodatkowego zobowiązania podatkowego, 

- podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, odsetek 

za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych, 

- podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, odsetek 

za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych, 

- podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych oraz 

odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym, 

- należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności, 

b) należności z tytułu składek, o których mowa w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 13 

października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z2019 r. poz. 300 i 

303) oraz odsetek za zwłokę od tych składek, na rachunek składkowy; 

3) wpłaty podatku od towarów i usług przez podatnika, o którym mowa w art. 103 

ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz 

płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu przelewu; 

4) przekazania przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie 

podatku od towarów i usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy 

przez posiadacza rachunku, który: 

a) otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz 

b) nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest 

dokonywana płatność; 

5) zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na 

rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu 

komunikatu przelewu; 

6) przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT 

prowadzony w tym samym banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym 

Uwaga uwzględniona – przepis został zmieniony. 
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posiadacz w miejsce informacji, o których mowa w: 

a) art. 108a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług - wskazuje kwotę przekazywanych środków, 

b) art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług - wpisuje wyrazy ,,przekazanie własne'', 

c) art. 108a ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług - wskazuje numer, za pomocą którego posiadacz jest zidentyfikowany na 

potrzeby podatku od towarów i usług; 

7) przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego 

w informacji o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

8) przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki 

budżetowej, w przypadku gdy rachunek VAT prowadzony jest dla rachunku 

rozliczeniowego, o którym mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 albo 5 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. 

poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693); 

9) realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, 

dotyczącego egzekucji należności, o których mowa w pkt 2; 

10) przeksięgowania przez bank środków pieniężnych na prowadzony w tym 

samym banku wyodrębniony rachunek niebędący rachunkiem rozliczeniowym, 

służący identyfikacji posiadacza rachunku VAT (rachunek techniczny) – w 

przypadku, o którym mowa w  art. 62e ust. 3 pkt 2.”  

Związek 

Banków 

Polskich 

Proponowane brzmienie art. 62e Prawa bankowego (modyfikacja ust. 3 i 

dodanie ust. 4): 

„Art. 62e  

1. Przed zamknięciem rachunku rozliczeniowego bank zamyka rachunek VAT, który 

jest prowadzony dla tego rachunku rozliczeniowego, jeżeli ten rachunek VAT nie 

jest prowadzony dla innego rachunku rozliczeniowego. 

2. Przed zamknięciem rachunku VAT bank uznaje kwotą środków zgromadzonych na 

rachunku VAT, na dzień zamknięcia rachunku VAT, wskazany przez posiadacza 

rachunku VAT jego inny rachunek VAT, prowadzony w tym samym banku.  

3. W przypadku niewskazania przez posiadacza rachunku VAT innego rachunku 

VAT prowadzonego w tym samym banku, bank - z zastrzeżeniem ust. 4 - przed 

zamknięciem rachunku VAT: 

1) uznaje rachunek rozliczeniowy, dla którego otwarty jest ten rachunek VAT 

tego posiadacza, kwotą środków zgromadzonych na rachunku VAT, na dzień 

zamknięcia rachunku VAT lub  

2) dokonuje przeksięgowania środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunku 

VAT na dzień zamknięcia rachunku VAT, na prowadzony w tym samym 

banku wyodrębniony rachunek niebędący rachunkiem rozliczeniowym, 

służący identyfikacji posiadacza rachunku VAT (rachunek techniczny) - w 

przypadku braku do dnia rozwiązania umowy rachunku rozliczeniowego, dla 

którego prowadzony jest ten rachunek VAT , informacji o postanowieniu, o 

której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług. 

4. Uznanie rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, bądź 

udostępnienie posiadaczowi środków zgromadzonych na rachunku, o którym 

Uwaga częściowo uwzględniona – w zakresie przekazania 
środków z rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny banku 
przepis został zmieniony. 
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mowa w ust. 3 pkt.2, następuje zgodnie z informacją o postanowieniu, o której 

mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług.” 

Związek 

Banków 

Polskich 

Proponowana zmiana art. 108b ustawy o Vat warunkującą zmianę 

zaproponowaną w zakresie art. 62e ustawy - Prawo bankowe (dodanie ust. 5a): 

„Art. 108b  

1. Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze 

postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez 

podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo 

rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. dla których jest 

prowadzony ten rachunek VAT.  
2. Podatnik we wniosku określa wysokość środków zgromadzonych na rachunku 

VAT, jaka ma zostać przekazana. 

3. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie w terminie 60 dni od dnia 

otrzymania wniosku. W postanowieniu naczelnik urzędu skarbowego określa 

wysokość środków, jaka ma zostać przekazana. 

4. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje, przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, informację 

o postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, bankowi albo spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, które prowadzą rachunek VAT wskazany we wniosku. 

Informacja zawiera dane niezbędne do realizacji postanowienia, w tym: 

1) numer rachunku VAT, o którym mowa w ust. 1; 

2) numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 1; 

3) wysokość środków, o których mowa w ust. 3. 

5. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody na 

przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT: 

1) w przypadku posiadania przez podatnika zaległości podatkowej w podatku - w 

wysokości odpowiadającej zaległości podatkowej w podatku wraz z odsetkami za 

zwłokę, istniejącej na dzień wydania decyzji; 

2) w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że: 

a) zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności 

gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań z tytułu podatku lub 

dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub 

udaremnić egzekucję zobowiązań z tytułu podatku, lub 

b) wystąpi zaległość podatkowa w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe 

zobowiązanie podatkowe. 

5a. Do wydania zgody na udostępnienie podatnikowi środków pieniężnych 

przekazanych przez bank na rachunek, o którym mowa w art. 62e ust. 3 pkt 

2  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, przepisy  ust.1-5 stosuje się 

odpowiednio. 

6. Podatnik będący państwową jednostką budżetową dysponuje środkami 

zgromadzonymi na rachunkach VAT prowadzonych dla rachunków rozliczeniowych, 

o których mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 

1669 i 1693), na podstawie przepisów tej ustawy.” 

Uwaga nieuwzględniona – przyjęcie propozycji 
wprowadziłoby chaos w postanowieniach i przesyłanych 
informacjach  

Związek Propz Propozycja wykracza poza zakres projektu. 
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Banków 

Polskich 
zmian Propozycje zmian w zakresie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tzw. 

ustawy white list) 

 

- Proponowane zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych: 

 

1) Proponowane brzmienie art. 14 ust. 2i: 

„2i. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 2h, jeżeli płatność dokonana 

przez podatnika: 

1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – 

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) lub 

2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia 

przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku 

od towarów i usług, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba 

§ 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla 

wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu, lub 

3) została dokonana przelewem na rachunek wirtualny, o którym mowa w art. 

119zr § 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, 

powiązany z rachunkiem zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 

96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, lub 

4) została dokonana przelewem na rachunek bankowy lub imienny rachunek w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, służący przeprowadzaniu 

rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową wierzytelności pieniężnych lub wykorzystywany w zakresie działalności 

faktoringowej.” 

2) proponowane brzmienie art. 22p ust. 4: 

„4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik 

dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem: 

1) na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o 

którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył 

zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika 

urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia 

zlecenia przelewu, lub  

2) na rachunek wirtualny, o którym mowa w art. 119zr § 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, powiązany z rachunkiem zawartym w 

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 

usług, lub 

3) na rachunek bankowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, służący przeprowadzaniu rozliczeń z tytułu 

nabywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową 

wierzytelności pieniężnych lub wykorzystywany w zakresie działalności 

faktoringowej.” 

 

- Proponowane zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych: 

1) proponowane brzmienie art. 12 ust. 4j: 
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„4j. Nie ustala się przychodu, o którym mowa w ust. 4i, jeżeli płatność dokonana przez 

podatnika: 

1) wynika z transakcji innej niż określona w art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. − 

Prawo przedsiębiorców lub 

2) została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia 

przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od 

towarów i usług, a podatnik złożył zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 

Ordynacji podatkowej, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy 

faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu lub 

3) została dokonana przelewem na rachunek wirtualny, o którym mowa w art. 119zr 

§ 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, powiązany z 

rachunkiem zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o podatku od towarów i usług, lub 

4) została dokonana przelewem na rachunek bankowy lub imienny rachunek w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, służący przeprowadzaniu rozliczeń z 

tytułu nabywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową 

wierzytelności pieniężnych lub wykorzystywany w zakresie działalności 

faktoringowej.” 

2) proponowane brzmienie art. 15d ust. 4:  

„4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik 

dokonujący płatności dokonał zapłaty należności przelewem: 

1) na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o 

którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, i złożył 

zawiadomienie, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do naczelnika 

urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia 

zlecenia przelewu, lub  

2) na rachunek wirtualny, o którym mowa w art. 119zr § 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, powiązany z rachunkiem zawartym w 

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od 

towarów i usług, lub 

3) na rachunek bankowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, służący przeprowadzaniu rozliczeń z tytułu 

nabywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową 

wierzytelności pieniężnych lub wykorzystywany w zakresie działalności 

faktoringowej.” 

- Proponowane zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa:  

1) proponowane brzmienie art. 117ba § 3: 

„§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, w przypadku gdy podatnik dokonujący 

płatności dokonał zapłaty należności przelewem: 

1) na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o 

którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, i złożył zawiadomienie o zapłacie należności na ten rachunek do 

naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech 

dni od dnia zlecenia przelewu, lub  

2) na rachunek wirtualny, o którym mowa w art. 119zr § 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 
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sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, powiązany z rachunkiem rozliczeniowym 

zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o 

podatku od towarów i usług, lub 

3) na rachunek bankowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, służący przeprowadzaniu rozliczeń z tytułu 

nabywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową 

wierzytelności pieniężnych lub wykorzystywany w zakresie działalności 

faktoringowej.” 

2) W związku z proponowanym brzmieniem art. 117ba § 3 koniecznym 

będzie nadanie nowego brzmienia art. 117ba § 4 – poprzez wskazanie, że 

„Zawiadomienie, o którym mowa w § 3 pkt 1, zawiera (…)”. 

Uzasadnienie: 

W ocenie sektora bankowego i firm faktoringowych zasadny jest postulat zmian w 

zakresie przepisów sankcyjnych w ustawach o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz prawnych, czy w ustawie – Ordynacja podatkowa, które 

wyłączyłyby wprost odpowiedzialność w przypadku płatności na rachunek 

wirtualny powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, bądź na rachunek cesyjny.  

Istnieje realna obawa uznania przez podatników, iż tylko płatność na rachunki o 

numerach widniejących w wykazie jest bezpieczna. Przepisy ustawy white list nie 

stanowią, że system teleinformatyczny, za pośrednictwem którego możliwe jest 

sprawdzenie, czy dany rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK 

figuruje na white liście, weryfikuje także rachunki wirtualne. Proponowane zmiany 

w przepisach dają natomiast podatnikom pewność, że zgodnie z nowymi przepisami 

mogą oni płacić na rachunki wirtualne bez ryzyka poniesienia skutków finansowych 

w podatkach finansowych w postaci braku możliwości zaliczenia do kosztów 

uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność z tytułu transakcji z 

podatnikiem VAT czynnym została dokonana na inny rachunek niż zawarty w 

wykazie. 

KGHM 

Polska Miedź 

S.A. 

Projekt ustawy zakłada obowiązek dokonywania i przyjmowania określonych 

płatności przy zastosowaniu MPP, przy czym biorąc pod uwagę obecnie 

obowiązujące uregulowania prawne, możliwość realizacji płatności przy 

zastosowaniu MPP jest dopuszczona wyłącznie w odniesieniu do płatności 

realizowanych w PLN. Jednocześnie w obrocie krajowym dopuszczalne i stosowane 

są płatności w walucie innej niż PLN (vide pkt. 1 uwag).  

W związku z powyższym, skoro ustawodawca  sankcjonuje (i to dotkliwie) brak 

płatności w MPP w odniesieniu do określonych transakcji,  wydaje się, że zasadnym 

jest oczekiwanie zmiany art. 62a ust. 2 ustawy Prawo Bankowe, w ten sposób, aby 

stosowanie MPP było możliwym również w odniesieniu do innych walut niż PLN.  

 

Uwaga nieuwzględniona - należy pamiętać, że istotnym 
elementem mechanizmu podzielonej płatności jest 
przekazanie kluczowych elementów transakcji pomiędzy 
bankami tak, aby informacja o nadaniu płatności, jako 
mechanizm podzielonej płatności dotarła do banku odbiorcy w 
niezmienionej postaci, pozwalającej na odpowiednie 
księgowanie po stronie beneficjenta, czyli wydzielenie kwoty 
VAT na rachunek VAT. W tym celu polskie środowisko 
bankowe przy płatnościach dokonywanych w PLN 
wypracowało jednolite zasady formatowania komunikatów w 
systemach Elixir i SORBNET. Zasady te gwarantują, że płatność 
inicjowana, jako mechanizm podzielonej płatności jest 
rozpoznawana po stronie banku odbiorcy i kwota VAT jest 
księgowana na rachunku VAT. Takie działanie gwarantuje 
szczelność systemu. Natomiast w przypadku płatności 
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realizowanych w walutach innych niż PLN, rozliczenia 
odbywają się przy wykorzystaniu systemu SWIFT lub SEPA. 
Systemy te pozostają pod nadzorem organizacji 
ogólnoświatowych (SWIFT) lub europejskich (SEPA), zatem nie 
jest możliwe, tak jak to ma miejsce w systemach Elixir i 
SORBNET, uzgodnienie zasad formatowania komunikatów 
wysyłanych systemami SWIFT lub SEPA.  
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że płatności walutowe są 
rozliczane za pośrednictwem banków zagranicznych. Z uwagi 
na pośrednictwo banków zagranicznych, nie jest możliwe 
zapewnienie przekazania wszystkich informacji dotyczących 
płatności walutowych (przykładowo wskazania, że płatność 
jest realizowana w mechanizmie podzielonej płatności). 
Ponadto banki zagraniczne niepodlegające polskim regulacjom 
nie mają obowiązku stosować zasad ustalonych dla 
mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to duże ryzyko 
rozszczelnienia systemu VAT poprzez błędne rozpoznanie 
komunikatu płatniczego prowadzące do księgowania 
otrzymanej płatności w całości na rachunku beneficjenta (bez 
podziału na wartość netto i VAT) i w efekcie wyprowadzenie 
kwoty VAT poza system rachunków VAT.  
Reasumując, z uwagi na brak możliwości zapewnienia 
szczelności systemu odstąpiono od dopuszczenia możliwości 
dokonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności w 
innych walutach. 
 
 

Krajowa 

Spółdzielcza 

Kasa 

Oszczędności

owo-

Kredytowa 

Kasa Krajowa wskazuje także, że pkt 4 Oceny Skutków Regulacji (Podmioty, na 

które oddziałuje projekt) całkowicie pomija spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

kredytowe, pomimo, iż kasy - zgodnie z art. 3b ustawy o skok - także prowadzą dla 

swoich członków, którzy posiadają imienny rachunek otwarty w związku z 

prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, rachunek VAT, do którego 

stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Prawo bankowe. W związku z powyższym treść pkt 4 OSR powinna zostać 

odpowiednio uzupełniona. 

Uwaga uwzględniona – uzupełniono OSR. 
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Izba 

Rozliczeniow

a Giełd 

Towarowych 

S.A. 

W ocenie Izby koniecznym, jak również właściwym oraz korzystnym, tak dla 

systemu prawnego, jak również bezpośrednio dla uczestników towarowego rynku w 

Polsce jest wprowadzenie w nowelizacji normy wyłączającej obowiązek stosowania 

mechanizmu podzielonej płatności nie tylko w stosunku do transakcji rozliczanych 

przez Izbę, których przedmiotem są uprawnienia do emisji w rozumieniu ustawy o 

systemie handlu uprawieniami do emisji gazów cieplarnianych, ale także w 

stosunku do wszystkich transakcji rozliczanych przez Izbę, niezależnie od 

przedmiotu transakcji.  

Uwzględniając powyższe, Izba proponuje zmianę projektu poprzez: 

1. dodanie w art. 108a ust. 1c ustawy o VAT, w  następującym brzmieniu: 

„Mechanizmu podzielonej płatności nie stosuje się do transakcji 

rozliczanych przez: 

a) podmiot prowadzący izbę rozliczeniową lub izbę rozrachunkową w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi, lub 

b) podmiot będący lub pełniący funkcję giełdowej izby rozrachunkowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych”; 

2. zmianę projektowanej treści punktu 97 załącznika nr 15 do ustawy o VAT na 

następującą: 

 

 Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy 

towarów)/nazwa usługi (grupy 

usług) 
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bez względu na symbol PKWiU 

 

 

 

Usługi w zakresie przenoszenia 

uprawnień do emisji gazów 

cieplarnianych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o 

systemie handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 568), z wyłączeniem 

transakcji zawieranych w systemie 

obrotu instrumentami finansowymi 

w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami 

finansowymi.  

 

 

 

Uzasadniając powyższe, Izba pragnie zwrócić uwagę Pana Dyrektora na swoją 

szczególną rolę, jak również na zasady Jej działalności oraz zasady rozliczania 

transakcji giełdowych w Polsce.  

Przedmiotem działalności Izby jest prowadzenie izby rozliczeniowo – 

rozrachunkowej oraz wykonywanie innych czynności związanych z 

organizowaniem i prowadzeniem odpowiednio rozliczeń lub rozrachunku transakcji 

zawieranych na rynku regulowanym w rozumieniu właściwych przepisów prawa. 

Izba prowadzi swoją działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję 

Nadzoru Finansowego na prowadzenie Izby Rozliczeniowej i Izby Rozrachunkowej 

Trwa analiza zgłoszonej propozycji   
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w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 

finansowymi. Zgodnie z art. 68a ust. 14 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, spółka posiadająca takie zezwolenie może pełnić funkcję Giełdowej 

Izby Rozrachunkowej (GIR) i rozliczać transakcje rynku towarowego. 

Izba prowadzi rozliczenia i rozrachunek transakcji zawieranych przez swoich 

członków na Towarowej Giełdzie Energii S.A. („TGE”), wykorzystując do tego 

specjalistyczne systemy informatyczne oraz model rozrachunku stosowany przez 

inne licencjonowane izby rozliczeniowe. Rozliczenia to proces ustalania wartości 

zobowiązań i należności z tytułu każdej transakcji zawartej przez uczestnika obrotu 

giełdowego - członka Izby na każdym z rynków notowanych na TGE. Następnie w 

oparciu o wynik rozliczeń ze wszystkich transakcji kupna i sprzedaży na wszystkich 

rynkach następuje ustalanie ostatecznego salda płatności wobec danego członka 

Izby. Rozrachunek finansowy polega na automatycznym uznawaniu bądź 

obciążaniu przez Izbę rachunków bankowych członków Izby jednym strumieniem 

płatności. W procesie przygotowania danych do rozrachunku finansowego 

wykonywany jest netting pozycji, czyli kompensacja dla określonego okresu 

dostawy, zobowiązań i należności transakcji (zarówno kupna i sprzedaży) 

konkretnego członka, dokonywanych na wszystkich rynkach TGE  rozliczanych 

przez Izbę.  Konsekwencją stosowania nettingu jest powstanie jednej płatności w 

stosunku do danego członka Izby, tj. pobranie zobowiązania lub wypłata należności. 

W stosowanym systemie rozliczeniowym Izby raporty obrazujące codzienne 

rozliczenia posiadają szczegóły wszystkich transakcji sprzedaży i zakupu mających 

wpływ na wartość salda płatności realizowanego przez Izbę.  

W konsekwencji, w przypadku rozliczenia dokonywanego przez Izbę brak jest 

możliwości wskazania numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest 

płatność. Płatności generowane i realizowane są w praktyce przed wystawieniem 

faktur. Z uwagi na powyższe przepis art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT należy 

jednoznacznie interpretować w taki sposób, że nie stosuje się go, a w konsekwencji 

wyłącza możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności, do transakcji 

rozliczanych przez Izbę, z tytułu których Izba wystawia faktury sprzedażowe. Brak 

jest bowiem możliwości wskazania „numeru faktury, w związku z którą dokonywana 

jest płatność”.  

Stanowisko takie zostało potwierdzone przez Ministerstwo Finansów Departament 

Podatku od Towarów i Usług w piśmie z dnia 28 listopada 2017 roku, o sygnaturze 

PT8.812.64.2017.LWW.507-2/E wydanym na rzecz Izby. W piśmie czytamy: 

„zgodnie z przyjętym założeniem mechanizm podzielonej płatności będzie miał 

zastosowanie do pojedynczej faktury. Jeżeli płatność wobec danego członka Izby 

następuje w oparciu o wynik rozliczeń ze wszystkich transakcji kupna i sprzedaży na 

wszystkich rynkach i nie jest przyporządkowana konkretnej fakturze, to mechanizm 

podzielonej płatności nie będzie miał zastosowania”.  

W świetle proponowanych zmian legislacyjnych, w przypadku wprowadzenia 

obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do uprawnień 

do emisji gazów cieplarnianych, biorąc pod uwagę dotychczas wypracowane zasady 

rozliczania Izby, w stosunku do których, co zostało potwierdzone w sposób 

formalny, brak jest prawnej i faktycznej możliwości zastosowania mechanizmu 

podzielonej płatności, pragniemy zwrócić uwagę, na powstanie pewnej sprzeczności 

i niepewności prawnej, tak dla samej Izby, jak i jej członków. Z jednej bowiem 



107 
 

strony nie ma wątpliwości co do braku możliwości stosowania mechanizmu 

podzielonej płatności w zakresie transakcji rozliczanych przez Izbę, zaś z drugiej 

strony, prawo podatkowe taki obowiązek ma nakładać na transakcje dotyczące 

uprawnień do emisji, których to transakcji dokonują członkowie Izby.  

Kwestia ta, aby nie budziła wątpliwości interpretacyjnych, powinna zostać 

potwierdzona w sposób formalny poprzez zaproponowane podmiotowe wyłączenie 

Izby z mechanizmu  podzielonej płatności.  

Celem wprowadzenia wyłączenia proponowanego przez Izbę jest wyeliminowanie 

jakichkolwiek wątpliwości natury interpretacyjnej na rynku towarowym w Polsce, 

stąd też należy uznać, że korzystnym dla całego rynku byłoby wprowadzenie 

jasnego i jednoznacznego zapisu potwierdzającego, że transakcje rozliczane przez 

Izbę są wyłączone spod mechanizmu podzielonej płatności.  

Izba pragnie podkreślić, że wprowadzenie proponowanego zapisu ustawowego 

stanowi jedynie doprecyzowanie, mające na celu wyeliminowanie jakichkolwiek 

wątpliwości interpretacyjnych, jest zgodne z celem wprowadzenia zmian 

ustawowych do polskiego porządku prawnego i nie stoi na przeszkodzie realizacji 

celom decyzji derogacyjnej, jakim jest przede wszystkim zabezpieczenie i 

uszczelnienie systemu podatku VAT w Polsce. Dodać także należy, że 

wnioskowana treść przepisu, stanowiłoby de facto jedynie potwierdzenie i 

usankcjonowanie dotychczas prezentowanego przez Ministerstwo Finansów 

stanowiska w tej sprawie.  

W tym miejscu Izba pragnie zwrócić uwagę, że całkowicie popiera postulaty 

ustawodawcy związane z koniecznością wprowadzenia mechanizmu 

gwarantującego wysoką skuteczność w walce z oszustwami podatkowymi, oraz to, 

że powołując się na uzasadnienie projektu: mając na uwadze skuteczność 

mechanizmu podzielonej płatności postanowiono wprowadzić go w obszarach 

narażonych na oszustwa podatkowe związane z VAT obowiązek stosowania tej 

formy rozliczeń. Jednak w Jej ocenie, z uwagi na całkowicie transparentny charakter 

działalności, podporządkowany wielu normom prawa, jak również poddany prawnej 

kontroli i nadzorowi, ryzyko wystąpienia nieprawidłowości na rynkach przez Nią 

rozliczanych, należy uznać za całkowicie zminimalizowane, lub nawet zupełnie 

nieistniejące.  

Warto przy tym zaznaczyć, że Izba jest nie tylko organizatorem procesu rozliczeń 

rynku towarowego w Polsce, ale również jest instytucją zaufania publicznego i 

gwarantem prawidłowości rozliczeń, w tym również w zakresie podatku VAT. 

Nadto, rozwiązania przyjęte w stosunku do Izby, w tym również w zakresie zasad 

stosowania mechanizmu podzielonej płatności, mają bezpośredni wpływ na sposób i 

zasady funkcjonowania hurtowego rynku towarowego w Polsce. W konsekwencji, 

należy uznać, że zasady te nie powinny budzić najmniejszych wątpliwości, a 

proponowany zapis legislacyjny pozwala na zabezpieczenie pewności prawa oraz 

dokonywanie jednolitej wykładni przepisów.  

Izba 

Gospodarcza 

Metali 

Nieżelaznych 

i Recyklingu 

Członkowie zrzeszeni w IGMNiR wnoszą o pozostawienie mechanizmu 

odwrotnego obciążenia w rozliczeniach podatku od towarów i usług dotyczących 

złomu (odpadów) oraz półproduktów z metali nieżelaznych wymienionych obecnie 

w załączniku nr 11. 

W Uzasadnieniu do przedstawionego projektu ustawy przedstawiono następujący 

argument za wprowadzeniem obowiązkowego stosowania podzielonej płatności 

Uwaga nieuwzględniona – decyzja o zastąpieniu 
odwróconego obciążenia obowiązkowym mechanizmem 
podzielonej płatności wynika z kompleksowej analizy 
skuteczności odwróconego obciążenia, która wykazała, że 
wprowadzenie mechanizmu odwróconego obciążenia daje 
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zamiast odwrotnego obciążenia: „Generalnie, mechanizm odwróconego obciążenia 

nastawiony jest na eliminację oszustw typu karuzelowego, natomiast głębsza 

analiza prowadzi do wniosku, że sam w sobie może być przyczyną powstawania 

nieprawidłowości nowego rodzaju i w efekcie rozrostu szarej strefy, gdyż 

mechanizm ten może być wręcz wykorzystywany do dokonywania oszustw. 

Dotyczy to przede wszystkim tych towarów, objętych odwróconym obciążeniem, 

które mogą stanowić dobro konsumpcyjne, przykładowo takich jak telefony 

komórkowe, czy tablety." 

Złom oraz półprodukty z metali nieżelaznych wymienione w załączniku 11 do 

ustawy o podatku od towarów i usług nie są dobrami konsumenckimi, w związku z 

tym nie występuje ryzyko sprzedaży złomu i półproduktów z metali nieżelaznych w 

szarej strefie, czyli „bez rozliczenia VAT należnego". 

Przesłanką za pozostawieniem odwrotnego obciążenia w rozliczeniach podatku od 

towarów i usług od obrotu złomem i półproduktami z metali nieżelaznych są 

negatywne doświadczenia branży związane z kontrolami podatkowymi. Orzeczenia 

sądów administracyjnych w sprawach rozliczeń podatku od towarów i usług za lata 

przed wprowadzeniem odwrotnego obciążenia w pewien sposób dyskryminują 

branżę recyklingu metali nieżelaznych. Przykładem takiej dyskryminacji jest np. 

następujący fragment wyroku sądu administracyjnego (I FSK 1164/16): „W 

orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazuje się, że notoryjnie znany jest fakt, 

że obrót złomem narażony jest szczególnie na nadużycia podatkowe, co wymaga 

od jego uczestników szczególnej ostrożności i staranności (por wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2014 r., sygn. akt I FSK 1209/13)." 

Powyższy fragment orzeczenia sądu administracyjnego jest istotnym argumentem 

branży metali nieżelaznych za pozostawieniem odwrotnego obciążenia w 

rozliczeniach podatku od towarów i usług w obrocie złomem i półproduktami z 

metali nieżelaznych. 

Mając na uwadze wyżej przedstawione argumenty, w imieniu przedsiębiorców 

zrzeszonych w IGMNiR, wnoszę o pozostawienie mechanizmu odwrotnego 

obciążenia w rozliczeniach podatku od towarów i usług w obrocie złomem oraz 

półproduktami z metali nieżelaznych wymienionych obecnie w załączniku nr 11. 

Utrzymanie dotychczasowych rozwiązań, dzięki poczuciu stabilności regulacji 

prawnych oraz zaufaniu do organów państwa, zapewni w najbliższych latach 

dynamiczny rozwój polskiego przemysłu metali nieżelaznych, którego pomyślność 

wpłynie korzystnie także na inne sektory polskiej gospodarki. 

efekty w branży objętej tym mechanizmem. Jednakże, z uwagi 
na przenoszenie przestępczej działalności, można 
zaobserwować jednocześnie wzrost negatywnego wpływu 
nadużyć podatkowych w innych branżach, nieobjętych 
odwróconym obciążeniem oraz pojawienie się nowych 
sposobów unikania opodatkowania w niektórych branżach 
objętych odwróconym obciążeniem. Jak wynika z obserwacji, 
wprowadzenie odwróconego obciążenia w danej branży 
wypycha oszustów z tej branży i przenosi ich wprost do innej 
branży. Stosowanie takiego wybiórczego mechanizmu walki z 
oszustwami nie jest więc narzędziem systemowym, które 
mogłoby skutecznie rozwiązywać problem oszustw w VAT w 
skali globalnej, a więc w całej gospodarce. Tym samym 
zdecydowano o odejściu od tych rozwiązań na rzecz 
wprowadzenia  skuteczniejszego środka rozliczania podatku 
czyli wprowadzenia systemowego rozwiązania, które pozwoli 
wyeliminować patologie przestępcze i w sposób systemowy 
uszczelnić system podatkowy. 

Korporacja 

Ubezpieczeń 

Kredytów 

Eksportowych 

S.A. 

Brak rozwiązań systemowych na wypadek błędnego przelania środków pieniężnych 

na rachunek VAT (nie będących podatkiem VAT) – konieczność bezpośredniego 

wyłączenia solidarnej odpowiedzialności w odniesieniu do kwot niestanowiących 

podatku VAT. 

Spółka wskazuje, iż zarówno w obowiązujących przepisach o mechanizmie 

podzielonej płatności, jak i w propozycjach przedstawionych w niniejszym 

projekcie brakuje rozwiązań systemowych, które normowałyby sytuacje, w których 

na rachunek VAT podatnika trafią środki błędnie przelane, niebędące kwotą podatku 

VAT. W szczególności należy zwrócić uwagę, iż przepisy nie zawierają 

bezpośredniej regulacji, z której wynikałoby, iż wyłączona jest solidarna 

odpowiedzialność w odniesieniu do środków, które nie zawierają w sobie elementu 

podatku VAT (błędnie trafiły na rachunek VAT). 

Uwaga nieuwzględniona  - postulowane regulacje 
przyczyniłyby się do rozszczelnienia systemu i znacznego jego 
skomplikowania. Ponadto nie zaproponowano rozwiązania 
zabezpieczającego nieuzasadniony wypływ środków oraz nie 
określono „instytucji” weryfikującej poprawność dokonanego 
przeksięgowania. Takie regulacje to łatwy sposób 
wyprowadzenia środków z rachunku VAT, co niweczyłoby cel 
wprowadzonego rozwiązania. 
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Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z przepisem art. 108a ust. 5 ustawy o VAT: 

„W przypadku gdy płatność zostanie dokonana w sposób określony w ust. 2 na rzecz 

podatnika innego niż wskazany na fakturze, o której mowa w ust. 3 pkt 3, podatnik, 

na rzecz którego dokonano tej płatności, odpowiada solidarnie wraz z dostawcą 

tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów lub 

usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług 

do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT”. 

Mając zatem na względzie, że zgodnie z wcześniejszym ustępem tegoż przepisu, tj. 

ust. 2, art. 108a ustawy o VAT,: 

„Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że: 

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z 

otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT; 

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto 

wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na 

rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest 

prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób”, 

na rachunek VAT powinny trafiać wyłącznie kwoty odpowiadające całości albo 

części kwoty podatku VAT. Spółka wskazuje jednak, iż nie można wykluczyć 

sytuacji, w których kontrahent/podmiot trzeci omyłkowo przeleje na rachunek VAT 

środki niestanowiące zapłaty za fakturę, a tym samym niebędące zapłatą podatku 

VAT. Wynika to z faktu braku rozwiązań systemowych, które weryfikowałyby 

poprawności realizowanych płatności w systemie split payment. Tym samym ze 

względu na brak jednoznacznych uregulowań odnoszących się do solidarnej 

odpowiedzialności istnieje ryzyko, iż w wyniku nieprawidłowego działania 

kontrahenta/podmiotu trzeciego podatnik, który otrzymał na swój rachunek VAT 

środki niezawierające elementu podatku, zostanie niesłusznie pociągnięty do 

solidarnej odpowiedzialności. Taka sytuacja byłaby niewątpliwie niesprawiedliwa i 

naruszałaby podstawowe prawa podatnika. Sytuacja ta stanowiłaby także naruszenie 

obecnie obowiązujących przepisów. Wskazane ryzyko ewentualnych sporów 

pomiędzy administracją skarbową a podatnikami, wynikające z braku 

jednoznacznych uregulowań, musi zostać wyeliminowane. 

Warto także wskazać na art. 62b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 

bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 t.j.), który stanowi: 

Art.  62b ust. 1 

,,1.  Rachunek VAT może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi 

pochodzącymi z tytułu: 

1) zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, przy użyciu 

komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), 

zwanego dalej "komunikatem przelewu"; 

2) wpłaty kwoty podatku od towarów i usług przez podatnika, o którym mowa w art. 

103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz 

płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu przelewu; 

3) przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT 

prowadzonego w tym samym banku; 

4) zwrotu: 

a) kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług w przypadkach, o 
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których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury 

korygującej, 

b) różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług, przez urząd skarbowy 

– przy użyciu komunikatu przelewu.” 

Powyższe regulacje również wskazują, że w ustawie Prawo bankowe zdecydowano 

się na bezpośrednie określenie rodzaju kwoty, która może znaleźć się na rachunku 

VAT (tak jak w ustawie we wspomnianym powyżej ust. 2, art. 108a o VAT). Tym 

samym, w przypadku gdy na rachunek VAT trafi inna kwota aniżeli podatek od 

towarów i usług, regulacje prawne winny jasno określać kwestię braku możliwości 

pociągnięcia do odpowiedzialności podatnika. Przepisy winny również 

przewidywać rozwiązania chociażby związane z możliwością odzyskania lub 

wykorzystania takich środków przez podatnika. Obecnie w przypadku, gdy na 

rachunku VAT znajdą się kwoty nie będące podatkiem VAT, skorzystanie z nich 

wydaje się być bezprawne, tak samo jak sam fakt ich wpłynięcia na rachunek VAT. 

Obrazowym przykładem branży, w której brak jednoznacznych i bezpośrednich 

zapisów ustawowych regulujących ww. kwestie może wywoływać negatywne 

konsekwencje, pomimo braku dopuszczenia się jakichkolwiek naruszeń jest branża 

ubezpieczeniowa. W szczególności chodzi o podmioty prowadzące działalność 

polegającą na ubezpieczaniu krótkoterminowych należności i wypłacie 

odszkodowań swoim klientom (ubezpieczającym), którzy nie otrzymali w terminie 

płatności za dostarczone towary lub usługi. W przypadku dokonania przez dłużnika 

płatności na rzecz ubezpieczyciela przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej 

płatności, ubezpieczyciel mógłby na podstawie art. 108a ust. 5, w wyniku błędnej 

decyzji organu, niesłusznie odpowiadać za niewykonanie zobowiązania 

podatkowego ubezpieczającego. Jednakże uregulowanie wierzytelności przez 

dłużnika na rzecz ubezpieczyciela w wyniku spełnienia zobowiązania tytułem 

regresu ubezpieczeniowego na mocy art. 828 § 1 Kodeksu Cywilnego  nie stanowi 

płatności za fakturę VAT, a tym samym kwota wierzytelności nie zawiera w sobie 

elementu podatku VAT. 

Brak odpowiednich regulacji w tym zakresie prowadzi do niepotrzebnych sporów 

między podatnikami a administracją, co potwierdza orzeczenie Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w swoim wyroku z dnia 16 kwietnia 

2019 r. o sygn. akt III SA/Wa 2519/18, wskazał, iż mechanizm podzielonej 

płatności to nowa instytucja, wobec której orzecznictwo dopiero się kształtuje. Sąd, 

wbrew twierdzeniom przedstawicieli resortu finansów, uznał, że w spornym 

przypadku nie można mówić o odpowiedzialności solidarnej za nierozliczony 

podatek od towarów i usług, gdy na rachunku VAT znalazłyby się środki, które nie 

stanowią zapłaty podatku, tj. nie zawierają w sobie elementu podatku VAT.  

Mając na uwadze powyższe nie ulega wątpliwości, iż podnoszona kwestia musi 

zostać prawidłowo uregulowana w ustawie o podatku od towarów i usług poprzez 

bezpośrednie wskazanie, iż podmiot, który otrzymał na rachunek VAT środki 

niezawierające w sobie kwoty podatku VAT, nie odpowiada solidarnie na podstawie 

art. 108a ust. 5 ustawy o VAT. 

W celu uniknięcia sporów zasadne jest dodanie ustępu 8 w art. 108a ustawy o VAT 

w następującym brzmieniu: 
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,,Odpowiedzialność solidarna podatnika, o którym mowa w ust. 5 nie występuje w 

przypadku gdy płatność zostanie dokonana z naruszeniem ust. 2.” 

 

Ewentualnie Spółka przedstawia propozycję zmiany ust. 5, art. 108a na następującą: 

„W przypadku gdy płatność podatku zostanie dokonana w sposób określony w ust. 2 

na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze, o której mowa w ust. 3 pkt 3, 

podatnik, na rzecz którego dokonano tej płatności, odpowiada solidarnie wraz z 

dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów 

lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia 

usług do wysokości kwoty podatku otrzymanego na rachunek VAT”. 

Korporacja 

Ubezpieczeń 

Kredytów 

Eksportowych 

S.A. 

Dopuszczenie możliwości realizowania płatności z rachunku VAT w przypadku 

dokonania błędnej wpłaty. 

W związku z możliwością wystąpienia sytuacji przedstawionych w pkt. 2.1. 

niniejszego stanowiska, tj. takich, w których na rachunek VAT podatnika trafią 

środki błędnie przelane - niebędące kwotą podatku VAT, niezbędne jest 

wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą takiemu podatnikowi na efektywne 

(zgodne z prawem) wykorzystanie takich środków w ramach działalności 

operacyjnej przedsiębiorcy. Niezasadne jest bowiem narażanie podatnikowi na 

ewentualne spory w tym zakresie, czy też ograniczanie dostępu do środków, które 

nie powinny były znaleźć się na jego rachunku VAT. W tym celu należałoby 

uzupełnić przedmiotowy projekt o przepisy, które pozwolą na wykorzystanie 

takiemu podatnikowi wskazanych środków np. na realizowanie płatności za 

należności publicznoprawne, na wzór tego, jak dopuszczono możliwość zapłaty 

podatku VAT do urzędu skarbowego lub podatku wynikającego z faktur 

wystawionych przez kontrahentów. 

Zgodnie z art. 62b ust. 2 ustawy Prawo bankowe: 

,,2. Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu: 

1) dokonania: 

a) płatności kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu 

nabycia towarów lub usług na rachunek VAT, 

b) zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, w 

przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez 

podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług 

– przy użyciu komunikatu przelewu; 

2) wpłaty podatku od towarów i usług, dodatkowego zobowiązania podatkowego, o 

którym mowa w art. 112b i art. 112c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za 

zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego, na rachunek urzędu 

skarbowego; 

3) wpłaty podatku od towarów i usług przez podatnika, o którym mowa w art. 103 

ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz 

płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu przelewu; 

4) przekazania przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie 

podatku od towarów i usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy 

przez posiadacza rachunku, który: 

a) otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz 

Uwaga nieuwzględniona  - postulowane regulacje 
przyczyniłyby się do rozszczelnienia systemu i znacznego jego 
skomplikowania. Ponadto nie zaproponowano rozwiązania 
zabezpieczającego nieuzasadniony wypływ środków oraz nie 
określono „instytucji” weryfikującej poprawność dokonanego 
przeksięgowania. Takie regulacje to łatwy sposób 
wyprowadzenia środków z rachunku VAT, co niweczyłoby cel 
wprowadzonego rozwiązania. 
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b) nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest 

dokonywana płatność; 

5) zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na 

rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu 

komunikatu przelewu; 

6) przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT 

prowadzony w tym samym banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym 

posiadacz w miejsce informacji, o których mowa w: 

a) art. 108a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług - wskazuje kwotę przekazywanych środków, 

b) art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług - wpisuje wyrazy "przekazanie własne", 

c) art. 108a ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług - wskazuje numer, za pomocą którego posiadacz jest zidentyfikowany na 

potrzeby podatku od towarów i usług; 

7) przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego 

w informacji o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; 

8) przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki 

budżetowej, w przypadku gdy rachunek VAT prowadzony jest dla rachunku 

rozliczeniowego, o którym mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 albo 5 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. 

poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693); 

9) realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, 

dotyczącego egzekucji należności z tytułu podatku od towarów i usług.” 

W celu realizacji ww. założeń zasadne jest wprowadzenie do ustawy o VAT oraz 

ustawy Prawo bankowe następującej regulacji: 

„art. 108e ustawy o VAT: 

1. W przypadku gdy na rachunek VAT podatnika zostanie dokonana zapłata kwoty 

nie będąca całością albo częścią kwoty podatku, podatnik może wykorzystać 

takie środki w celu realizowania płatności zgodnie z art. 62b ust. 2 ustawy 

Prawo bankowe. 

2. Do rozporządzania kwotami, o których mowa w ust. 1 nie jest wymagana zgoda 

naczelnika urzędu skarbowego, o której mowa w art. 108b ust.1.” 

Ponadto Spółka przedstawia propozycję brzmienia regulacji art. 62c ust. 14 ustawy 

Prawo bankowe: 

„W przypadku otrzymania na rachunek VAT podatnika środków pieniężnych nie 

będących podatkiem od towarów i usług, rachunek ten może być obciążony zgodnie 

z art. 62b ust. 2.” 

 

Korporacja 

Ubezpieczeń 

Kredytów 

Eksportowych 

S.A. 

Uwagi do propozycji wykreślenia z ustawy o podatku od towarów i usług 

przepisów o solidarnej odpowiedzialności nabywcy. 

W uzasadnieniu dla projektowanych zmian wskazano, iż cyt. „w zakresie 

odpowiedzialności podatkowej, która pełni przede wszystkim funkcję prewencyjną, 

zdiagnozowano, że dochodzi do wykorzystywania funkcjonującego w ramach 

odpowiedzialności podatkowej mechanizmu ochronnego czyli kaucji gwarancyjnej. 

Złożenie kaucji gwarancyjnej przez podmiot dokonujący sprzedaży określonych w 

Uwaga nieuwzględniona – celem wprowadzanego 
obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w miejsce 
odpowiedzialności podatkowej są przesłanki wskazane w 
uzasadnieniu, jak również decyzja o wprowadzeniu 
systemowego instrumentu uszczelniającego. 
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załączniku nr 13 do ustawy o VAT towarów (m.in. wyroby stalowe, paliwa, dyski 

HDD i SSD, cyfrowe aparaty fotograficzne, folia typu stretch) uwalnia nabywcę od 

odpowiedzialności podatkowej z tytułu nieodprowadzenia należnego podatku od 

takiej transakcji. Okazało się, że złożenie kaucji gwarancyjnej nie jest dla 

podmiotów zaangażowanych w dokonywanie oszustw karuzelowych przeszkodą. 

Organy kontrolne ujawniły bowiem przypadki składania tej kaucji przez 

nowopowstałe podmioty mogące brać czynny udział w karuzelach VAT, w celu 

uwiarygodnienia prowadzonej przez nie sprzedaży towarów objętych 

odpowiedzialnością solidarną. Proponuje się zatem likwidację przepisów 

regulujących ww. odpowiedzialność i wprowadzenie odpowiedzialności podatkowej 

ale funkcjonującej na innych zasadach”.  

Należy wyraźnie podkreślić, iż teza przedstawiona w uzasadnieniu, jakoby 

obowiązek wniesienia kaucji gwarancyjnej nie przyczynił się do ograniczenia 

nieprawidłowości w rozliczeniach z tytułu podatku VAT nie wydaje się trafna.  

W ocenie Spółki kaucja gwarancyjna w realny sposób ograniczyła udział 

nierzetelnych podmiotów w poszczególnych rynkach tzw. towarów wrażliwych, 

które były tworzone wyłącznie w celu udziału w nielegalnych procederach. Dzięki 

temu organy administracji skarbowej mają możliwość skuteczniejszego typowania 

do kontroli i weryfikacji uczestników rynku, a tym samym łatwiejszego dotarcia do 

podmiotów nierzetelnych. Zmniejszyła się bowiem ilość podmiotów, które były 

tworzone jedynie dla pozoru. Ponadto instytucja kaucji gwarancyjnej w znacznym 

stopniu umożliwiła przedsiębiorcom weryfikację potencjalnych kontrahentów. 

Mając na uwadze powyższe, postulujemy odstąpienie od pomysłu likwidacji 

solidarnej odpowiedzialności i obowiązku wnoszenia kaucji gwarancyjnej w 

przypadku handlu tzw. towarami wrażliwymi.  

Polska 

Organizacja 

Niebankowyc

h Instytucji 

Płatności 

1.PONIP niniejszym wnosi o włączenie do Projektu rozwiązań, które umożliwiłyby 

dokonywanie podzielonej płatności mechanizmem innym niż polecenie przelewu, 

przede wszystkim instrumentami płatniczymi, tj. kartami płatniczymi, przelewami 

natychmiastowymi z bankowości elektronicznej (tzw. pay by link), czy BLIK-iem. 

PONIP przedstawia poniżej propozycję brzmienia właściwych przepisów wraz z 

omówieniem. Przedstawione rozwiązania w pełni respektują kluczowe elementy 

składowe mechanizmu podzielonej płatności. W szczególności zapewniają, że 

kwota transakcji płatniczej odpowiadająca kwocie podatku VAT w żadnym 

momencie nie może zostać w jakikolwiek sposób zadysponowana przez akceptanta 

zanim kwotą tą uznany zostałby rachunek VAT akceptanta, gdyż płatność ta 

również następuje z wykorzystaniem komunikatu przelewu. 

Dostawcy usług płatniczych w zależności od rodzaju i rozmiaru świadczonych 

usług, mogą prowadzić działalność na podstawie zezwolenia wydanego przez 

Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) lub na podstawie wpisu uzyskanego do 

odpowiedniego rejestru prowadzonego przez KNF. W każdym wypadku dostawcy 

tacy podlegają pełnemu nadzorowi sprawowanemu przez ten organ, który w 

związku z tym może podejmować wszelkie przewidziane prawem środki 

nadzorcze. Na zasadzie jednolitego paszportu usługi płatnicze w Polsce ponadto 

świadczyć mogą podmioty z innych państw członkowskich Unii Europejskiej w 

zakresie wynikającym z zezwolenia lub wpisu uzyskanego przez właściwe organy 

nadzorcze macierzystych państw członkowskich. Również w tym wypadku 

dostawcy podlegają nadzorowi na zasadach określonych w dyrektywie Parlamentu 

Uwaga nieuwzględniona – proponowane postulaty zasługują 
na uwzględnienie ale na późniejszym etapie, gdyż niezbędne 
jest przeanalizowanie wpływu wprowadzenia takich rozwiązań 
pod kątem rozszczelnienia systemu i analizy ryzyka dla 
funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności. 
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Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług 

płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 

2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej 

dyrektywę 2007/64/WE (OJ L 337, 23.12.2015, p. 35–127; „PSD2”) oraz w ustawie 

z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 ze 

zm.; „UUP”).  

Z dniem 1 lipca 2018 r. w życie weszły regulacje wprowadzające możliwość 

dokonywania tzw. podzielonych płatności (ang. split payment) za nabyty towar lub 

usługę, a więc w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest 

płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy usługodawcy, natomiast 

pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na 

specjalny rachunek bankowy usługodawcy – rachunek VAT. Wiąże się to z 

obowiązkiem prowadzenia rachunków VAT dla: a) rachunków rozliczeniowych 

oferowanych przez banki oraz b) członków kas, którzy posiadają imienny rachunek 

otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy podkreślić, że 

na mocy art. 39b UUP dostawcy (a więc również dostawcy niebędący bankami), 

już obecnie mogą pośredniczyć w płatnościach z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności. Obowiązujące przepisy nie przewidują jednak wprost 

możliwości dokonywania podzielonej płatności innymi niż polecenie przelewu 

metodami. W szczególności chodzi o płatności instrumentami płatniczymi, tj. 

płatności kartowe, pay by link, czy BLIK. W związku z tym niezbędna jest zmiana 

art. 39b UUP, gdyż w obecnym jego brzmieniu uprawnia on do uczestnictwa w split 

payment wyłącznie te instytucje płatnicze, które świadczą usługę przelewu oraz 

inicjacji transakcji płatniczej, pomijając polecenie zapłaty i instrumenty płatnicze. 

Skoro wprowadzono możliwość uczestnictwa w split payment poleceniem zapłaty 

(art. 3 ust. 2a UUP) zasadnym jest również wprowadzenie możliwości dokonywania 

płatności metodą split payment instrumentem płatniczym. W tym celu niezbędne 

jest usunięcie obecnie istniejącego ograniczenia do przelewu.  

Płatności kartowe czy metoda pay by link charakteryzują się tym, iż środki pieniężne 

użytkownika nie trafiają bezpośrednio do odbiorcy (np. sprzedawcy towarów lub 

usług), lecz na rachunek dostawcy, np. instytucji płatniczej (agenta 

rozliczeniowego/acquirer’a). Dopiero w następnym kroku instytucja ta przekazuje 

środki na rachunek tegoż odbiorcy. Jednocześnie udział pośrednika w postaci 

instytucji płatniczej pozwala na natychmiastowe otrzymanie towaru lub usługi przez 

użytkownika, mimo że sprzedawca otrzyma środki dopiero później (np. następnego 

dnia). Taki schemat nie stoi na przeszkodzie temu, aby środki transferowane były z 

wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności za pośrednictwem instytucji 

płatniczej. Ostatecznie sprzedawca jako podatnik podatku VAT, dokładnie tak 

samo jak dzieje się to obecnie, otrzyma środki z rozbiciem na rachunek 

rozliczeniowy i rachunek VAT. Nie będzie więc możliwe swobodne 

dysponowanie kwotą równą kwocie podatku VAT. Udział dostawców (agentów 

rozliczeniowych) w łańcuchu płatności nie będzie zatem w najmniejszym stopniu 

osłabiał skuteczności mechanizmu podzielonej płatności.  

W związku z tym, PONIP postuluje zmianę przepisów UUP, która umożliwi 

dostawcom usług płatniczych oferowanie użytkownikom możliwości dokonywania 

podzielonej płatności nowoczesnymi instrumentami płatniczymi. Należy przy tym 

raz jeszcze podkreślić, że propozycja ta w istocie stanowi dopełnienie uprawnień 
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już obecnie przysługujących instytucjom płatniczym, które w świetle 

obowiązujących przepisów mogą pośredniczyć w płatnościach z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności.  

Co kluczowe, w sytuacji, gdy użytkownik zdecyduje się na transakcję z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (art. 108a ust. 1 ustawy o 

VAT), bądź też w tych wypadkach, w których zgodnie z Projektem stosowanie 

tego mechanizmu będzie obowiązkowe (projektowany art. 108a ust. 1a), fakt 

ten skutkować będzie uznaniem rachunku VAT odbiorcy odpowiednio. 

Obecność w łańcuchu płatności instytucji płatniczych nie będzie zatem w 

najmniejszym stopniu osłabiał skuteczności mechanizmu podzielonej płatności  

Ponadto, propozycja PONIP zmierza wyłącznie do tego, aby przepisy co do 

zasady pozwalały na dokonywanie w ten sposób podzielonych płatności, nie zaś 

aby nakładały na dostawców ani użytkowników takiego obowiązku. W związku 

z tym ewentualne zmiany ustawowe w tym zakresie nie wiązałyby się koniecznością 

poniesienia jakichkolwiek nakładów lub inwestycji przez podmioty uczestniczące w 

schematach płatniczych ani przez użytkowników.  

Możliwość dokonywania podzielonych płatności przy pomocy instrumentów 

płatniczych nie rodzi też niebezpieczeństwa, iż płatności te wykonywane będą w 

całości z rachunków użytkowników związanych z obsługą MPP. Dodatkowo 

wskazać należy, że podobnie jak obecnie wykonanie przelewu z wykorzystaniem 

mechanizmu podzielonej płatności nie jest możliwe z ROR, tak w przypadku 

transakcji instrumentem płatniczym rozwiązania technologiczne zapewnią, że 

transakcja płatnicza zostanie wykonana tylko wówczas, gdy możliwe będzie 

obciążenie rachunku VAT płatnika oraz uznanie rachunku VAT odbiorcy.  
Rozszerzenie możliwych metod dokonywania podzielonej płatności koresponduje z 

przepisami PSD2, która zapewnia możliwość świadczenia usług płatniczych na 

równych zasadach niezależnie od tego, czy dostawcą jest bank, czy też instytucja 

płatnicza. Proponowane zmiany wpisują się więc w cel prawodawcy unijnego aby 

zagwarantować uczciwą konkurencję na rynku usług płatniczych, unikając 

zarazem dyskryminacji względem któregokolwiek z jego uczestników.  

W ocenie PONIP prezentowane propozycje zmian nie stoją w sprzeczności z 

decyzją wykonawczą Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie 

upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego 

odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej, gdzie mowa jest o płatnościach dokonywanych 

elektronicznym przelewem. Upoważnia ona do takiej regulacji krajowej, na 

podstawie której ostatecznie podatek VAT obligatoryjnie wpłacany będzie – w 

zakresie objętym decyzją – na odrębny i zablokowany rachunek VAT usługodawcy. 

Nie wyklucza to pośrednictwa dostawcy (instytucji płatniczej) w transferze 

środków. Zresztą działalność tych podmiotów obecnie jest bezpośrednio 

przedmiotem unijnej regulacji jaką jest PSD2.  

2. Niezależnie od powyższego PONIP zwraca uwagę, że acquirerzy dokonują 

płatności na rzecz odbiorców końcowych (sprzedawców towarów i usług) w 

sposób zagregowany. Innymi słowy dokonują jednorazowego zbiorczego transferu 

środków należnych sprzedawcy/usługodawcy, otrzymanych od użytkowników w 

danym okresie w efekcie wykonania znacznej liczby transakcji. Zwykle 

sprzedawcy/usługodawcy otrzymują środki w dniu roboczym następującym po dniu, 
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w którym wykonane zostały transakcje inicjowane przez użytkowników. Tym 

samym wymóg, aby transfer środków do sprzedawcy/usługodawcy następował przy 

użyciu komunikatu przelewu odnoszącego się do pojedynczej transakcji 

użytkownika nie jest do pogodzenia z modelem działalności prowadzonej przez te 

podmioty.  

W związku z tym PONIP postuluje, aby w przypadku płatności instrumentem 

płatniczym acquirer przekazywał środki sprzedawcy (usługodawcy) z użyciem 

identyfikatora obejmującego zbiorcze zestawienie faktur. Analogicznie jak obecnie 

usługodawca posiadać będzie pełną informację na temat wszystkich transakcji 

swoich klientów, od których (pośrednio) otrzymał środki z rozbiciem na kwotę 

netto oraz kwotę brutto (kwotę równą kwocie podatku VAT), a co najważniejsze, 

środki z tytułu podatku VAT znajdą się na odrębnym i zablokowanym 

rachunku VAT z tą różnicą, że przekazane zostaną jednym transferem od 

acquirera. 

 

Poniżej przedkładamy propozycje zmian obowiązujących przepisów, 

realizujące ww. postulaty.  

I. W artykule 1 pkt 10 Projektu w art. 108a ustawy o podatku VAT dodaje się 

ustęp 3c i 6a w następującym brzmieniu:  

„Art. 108a.  
3c. Jeśli podatnik dokonuje zapłaty płatności instrumentem płatniczym poprzez 

przekazanie środków do dostawcy usług płatniczych, świadczącemu dostawcy 

towaru lub usługodawcy usługę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o 

usługach płatniczych, w celu wykonania przez tego dostawcę płatności kwoty 

odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub 

usług na rachunek VAT, dostawca przekazuje środki na rachunek VAT komunikatem 

przelewu złożonym bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo rozliczeniowej 

prowadzącej rachunek dostawcy, a podatnik zleca zapłatę w sposób uzgodniony z 

wydawcą instrumentu płatniczego podatnika użytego wobec dostawcy. W miejsce 

informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wpisuje się okres, za który dokonywana jest 

płatność.  

6a. W przypadku gdy płatność jest dokonywana instrumentem płatniczym w sposób 

określony w ust. 2 poprzez przekazanie środków do dostawcy usług płatniczych, 

świadczącemu dostawcy towaru lub usługodawcy usługę, o której mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych, w celu wykonania przez tego dostawcę 

płatności kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia 

towarów lub usług na rachunek VAT przy użyciu komunikatu przelewu, dostawca 

usług płatniczych odpowiada solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub 

usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek 

wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do wysokości kwoty 

podatku VAT i do czasu zlecenia przelewu na rachunek VAT dostawcy towarów lub 

usługodawcy kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu 

nabycia towarów lub usług przy użyciu komunikatu przelewu”.  

II. W art. 4 Projektu w artykule 62b ust. 1 ustawy – prawo bankowe po 

punkcie 2 dodaje się punkt 2a w następującym brzmieniu:  
„Art. 62b ust. 1  

2a) wpłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu 
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nabycia towarów lub usług na rachunek VAT przez dostawcę usług płatniczych, 

świadczącego dostawcy towaru lub usługodawcy usługę, o której mowa w art. 3 ust. 

1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych, przy użyciu komunikatu przelewu”.  

III. W art. 4 pkt 1 Projektu w artykule 62b ust. 2 ustawy – prawo bankowe po 

punkcie 1 dodaje się punkt 1a w następującym brzmieniu:  
„Art. 62b ust. 2  

1a) płatności instrumentem płatniczym kwoty odpowiadającej kwocie podatku od 

towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT poprzez 

przekazanie środków do dostawcy usług płatniczych, świadczącemu dostawcy 

towaru lub usługodawcy usługę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o 

usługach płatniczych, w celu wykonania przez tego dostawcę płatności kwoty 

odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub 

usług na rachunek VAT przy użyciu komunikatu przelewu”.  

IV. W art. 7 Projektu wprowadza się zmianę przepisów UUP, tj.  

1) w art. 3 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w następującym brzmieniu:  

„Art. 3 ust. 2b. Do transakcji płatniczej instrumentem płatniczym z tytułu zapłaty 

faktury między wierzycielem i dłużnikiem będącymi przedsiębiorcami, wykonanej z 

wykorzystaniem usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o 

usługach płatniczych świadczonej odbiorcy przez dostawcę usług płatniczych, 

stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3a ustawy prawo bankowe”.  

2) zmienia się treść art. 39b nadając mu następujące brzmienie:  
„Art. 39b. Dostawcy świadczący usługi płatnicze oraz dostawcy usług technicznych, 

o których mowa w art. 6 pkt 10, świadczący usługę przekazywania pomiędzy 

płatnikiem a odbiorcą informacji o transakcji płatniczej, mogą pośredniczyć w 

płatnościach z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w 

dziale XI w rozdziale 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62)”. 

 

Polska 

Organizacja 

Niebankowyc

h Instytucji 

Płatności 

PONIP pragnie zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 22p ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 

15d ust. 1 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o 

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

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., istnieje ryzyko, iż podatnicy nie będą 

mogli zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej 

płatność dotycząca transakcji przewyższającej 15000 PLN została dokonana bez 

pośrednictwa rachunku płatniczego lub została dokonana przelewem na rachunek 

inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa 

w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT – w przypadku dostawy towarów lub świadczenia 

usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych przez dostawcę towarów lub 

usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako 

podatnik VAT czynny. Nie negując celu tych przepisów, zwracamy uwagę, że taki 

ich kształt nie uwzględnia roli pośredników płatności, uniemożliwiając kupującemu, 

prowadzącemu działalność gospodarczą, który zdecyduje się na zapłatę za 

nabywane towary lub usługi o wartości przekraczającej 15 000 PLN za 

pośrednictwem internetu (kartą kredytową, szybkim przelewem elektronicznym – 

tzw. pay by link lub inną metodą płatności) obsługiwanego przez firmę 

pośredniczącą, zaliczenia kwoty zapłaty w poczet podatkowych kosztów uzyskania 

przychodów. W związku z tym wnosimy o wprowadzenie zmian w ustawie o PIT 

Uwagi wykraczają poza zakres projektu. 
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oraz w ustawie o CIT, precyzujące, że istnieje możliwość uwzględnienia kwoty 

zapłaty w kosztach uzyskania przychodu w sytuacji, gdy finalnie środki trafią na 

rachunek akceptanta (sprzedawcy) zawarty na dzień zainicjowania płatności w 

wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT lub wydanie 

wiążącej interpretacji dopuszczającej taką możliwość. 

Konfederacja 

Lewiatan 

Nie jest jasne, jakie towary i usługi będą podlegały pod obowiązkowy mechanizm 

podzielonej płatności, np. nie wiadomo co należy rozumieć przez hurtową czy 

detaliczną sprzedażą części samochodowych, nie jest jasne czy sprzedaż hurtowa i 

detaliczna motocykli obejmuje również publikację ogłoszeń o sprzedaży tychże, nie 

jest jasne, jaka jest definicja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych i 

motocykli (np. jak klasyfikować alkomaty, kamery samochodowe, dywaniki, 

zapachy samochodowe, bagażniki, pokrowce samochodowe, nawigacje, uchwyty do 

telefonów, maty bagażnikowe, organizery, lodówki turystyczne, odkurzacze 

samochodowe, foteliki dla dzieci, tachografy, kaski i odzież, apteczki, kamery i 

czujniki cofania, opony), itp. Pozycje z Wykazu (proponowany Załącznik nr 15) 

referują do klasyfikacji PKWiU, od której się odchodzi (w szczególności na rzecz 

kodów CN). Żeby zyskać pewność obrotu przedsiębiorcy będą zmuszeni do 

występowania o opinie klasyfikacyjne do Głównego Urzędu Statystycznego, co 

znacznie utrudni prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększy jej koszty. 

Uwaga nieuwzględniona – nie zaproponowano na czym 
miałyby polegać zmiany i których przepisów, które 
przyczyniłyby się do zmniejszenia ryzyka pewności obrotu.  
Jednocześnie należy wskazać, że projekt ustawy wdrażającej 
Wiążącą Informację Stawkową, tj. rozwiązanie wprowadzane 
w celu wyeliminowania wątpliwości w zakresie klasyfikowania 
towaru  (druk sejmowy nr 3255) od marca br. znajduje się w 
Sejmie.  

Konfederacja 

Lewiatan 

W zakresie usług budowlanych z załącznika nr 14 obecnie objętych odwrotnym 

obciążeniem - jak pokazała praktyka, usługi co do których istniały wątpliwości np. 

usługi wynajmu maszyn budowalnych (z operatorem lub bez), usługi sprzątania 

terenu budowlanego czy usługi konserwatorskie były różnie traktowane. Część 

wykonawców stosowała zasady ogólne, natomiast organy podatkowe najczęściej 

klasyfikowały je do robót specjalistycznych gdzie indziej nie sklasyfikowanych 

(poz. 48 zał. nr 14) objętych odwrotnym obciążeniem. Poszerzenie katalogu usług 

w projektowanym załączniku nr 15 o te które zgodnie z wykładnią KIS zostały 

zaliczone do usług podlegających odwrotnemu obciążeniu, pozwoli wyeliminować 

część wątpliwości w tym zakresie. 

Uwaga nieuwzględniona – zakres wprowadzonego 
projektowanym załącznikiem nr 15 obowiązkowego 
mechanizmu podzielonej płatności wynika z decyzji 
derogacyjnej. 
 

Konfederacja 

Lewiatan 

Biorąc pod uwagę sankcje związane z wprowadzeniem obowiązkowego 

mechanizmu podzielonej płatności, a także praktykę organów podatkowych 

polegającą na częstym kwestionowaniu klasyfikacji dokonanych przez podatników, 

samodzielne dokonywanie klasyfikacji statystycznych znacząco zwiększy ryzyko 

podatkowe dla przedsiębiorców. W tym zakresie proponujemy przyspieszenie 

wdrożenie przepisów dot. Wiążącej Informacji Stawkowej, które to przepisy są 

procesowane w ramach nowej matrycy stawek VAT. 

Uwaga nieuwzględniona - projekt ustawy wdrażającej 
Wiążącą Informację Stawkową, tj. rozwiązanie wprowadzane 
w celu wyeliminowania wątpliwości w zakresie klasyfikowania 
towaru  (druk sejmowy nr 3255) od marca br. znajduje się w 
Sejmie i pozostaje poza zakresem działania resortu. 

Konfederacja 

Lewiatan 

Nie jest jasne, jak należy udokumentować i rozliczyć transakcję, w ramach której 

dochodzi do nabycia zarówno towarów/usług z Wykazu, jak i spoza niego. W 

szczególności, nie jest jasne, czy wówczas obowiązek stosowania mechanizmu 

podzielonej płatności, wykazanej na tej samej fakturze rozciąga się również na 

VAT z tytułu sprzedaży tych innych towarów/usług, niewskazanych w Wykazie. 

Uwaga uwzględniona – przepis został zmodyfikowany. 

Konfederacja 

Lewiatan 

Wprowadzany mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności (oraz regulacje dot. 

tzw. białej listy podatników, zawarte w ustawie z dnia 12 kwietnia 2019 r. o 

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

pomijają fakt istnienia na rynku operatorów płatności, działających na podstawie 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Podmioty te operują co do 

zasady rachunkami płatniczymi, do których nie są tworzone rachunki VAT. O ile 

Uwaga nieuwzględniona – proponowane postulaty zasługują 
na uwzględnienie ale na późniejszym etapie, gdyż niezbędne 
jest przeanalizowanie wpływu wprowadzenia takich rozwiązań 
pod kątem rozszczelnienia systemu i analizy ryzyka dla 
funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności. 
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uszczelnianie systemu VAT jest celem społecznie pożądanym, to działania 

podejmowane w tym zakresie nie powinny prowadzić do przekreślenia dorobku w 

zakresie nowoczesnych form płatności. Należałoby zatem formułować przepisy 

podatkowe w taki sposób, aby zapłata za towary dokonywana za pośrednictwem 

podmiotów pośredniczących - operatorów płatności również umożliwiała 

podatnikom realizację ich obowiązków. Warto również wspomnieć, że 

Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym w dniu 3 kwietnia 2019 r. 

na serwisie społecznościowym Twitter zapowiedziało możliwość regulowania 

obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności przez tzw. alternatywne 

sposoby dokonywania płatności, takie jak BLIK czy pay-by-link. Bez wyjścia 

naprzeciw nowoczesnej gospodarce rozważany mechanizm stanie się kolejnym 

obciążeniem administracyjnym dla przedsiębiorców. 

Konfederacja 

Lewiatan 

Czy będzie przewidziana możliwość korekty błędów wynikających z pomyłkowej 

zapłaty faktury MPP zwykłym przelewem - aby umożliwić samemu przedsiębiorcy 

naprawę swojego błędu, do którego może dojść przypadkowo a nie w wyniku złej 

woli ominięcia MPP dla danej transakcji? 

Czy zgodnie z ustawą dopuszczalne będą kompensaty faktur z korektami 

otrzymanymi w różnych okresach - jeśli tak to jaki dokument powinien być 

wskazany w części do płatności MPP (numer faktury/korekty/oba)? 

Czy zgodnie z ustawą dopuszczalne będą kompensaty faktury MPP z korektą 

dotyczącą faktury bez MPP? 

Czy przewidziana będzie możliwość płatności zbiorczej za nie wszystkie faktury 

otrzymane od jednego dostawcy w danym okresie (np. brakuje odbioru dla jednej z 

faktur)? 

Co w przypadku, gdy na fakturze VAT z oznaczeniem „mechanizm podzielonej 

płatności" jest wskazany rachunek zagraniczny - przelewy zagraniczne nie 

podlegają pod ustawę, a z drugiej strony zapłata takiej faktury bez MPP jest 

zagrożona sankcjami. 

W jaki sposób należy wystawiać fakturę korygującą do faktur wystawionych przed 

wejściem w życie nowych przepisów? 

Czy zwroty środków pieniężnych za tego typu faktury korygujące też powinny być 

realizowane w trybie split payment? 

Wątpliwości budzi brak możliwości stosowania MPP w przypadku należności 

wyrażonych w walucie obcej w kontekście obowiązkowego MPP dla niektórych 

transakcji. Czy to oznacza, że w takich przypadkach transakcje te nie są w ogóle 

objęte MPP, czy chcąc uniknąć potencjalnych sankcji podatnicy powinni podzielić 

przelew i kwotę VAT skoro jest wyrażona w PLN zapłacić w MPP? 

Przedstawione zagadnienie dotyczy interpretacji przepisu – 
przedmiotem konsultacji jest projekt aktu prawnego, którego 
przepisy nie są ostateczne. 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwagi do ustawy dot. Białej Listy (ustawa z dnia 12 kwietnia 2019) 

Przy okazji uwag składanych do projektu ustawy dot. obligatoryjnego split 

paymentu uważamy za zasadne zgłoszenie kilku kwestii dotyczących tzw. Białej 

Listy. 

W regulacji nie doprecyzowano, tak jak to miało miejsce w przypadku 

wprowadzania przepisów o MPP, iż objęte takimi samymi regułami jak pozostałe 

rachunki są też rachunki własne banku, np. rachunki cesyjne używane przy 

transakcjach faktoringowych . Nie są one rachunkami rozliczeniowymi w 

rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy- Prawo bankowe, dlatego też ustawodawca w 

Uwagi wykraczają poza zakres projektu. 
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przypadku regulacji dotyczących split payment wprowadził w art. 62a ust. 11 tej 

ustawy stosowne doprecyzowanie. 

Uważamy za zasadne, analogiczne doprecyzowanie w przypadku Białej Listy. 

Proponujemy zatem zmianę art. 96b ust. 3 pkt 13 na następujący: 

13) numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, 

otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - 

wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i 

potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji 

podatkowej, lub też wskazane przez bank lub spółdzielcza kasę 

oszczędnościowo kredytowa w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu 

aktualizacyjnym numery rachunków służące do prowadzenia gospodarki 

własnej." 
Na rachunki te (nie będące rachunkami rozliczeniowymi) dokonywane są płatności 

za niektóre usługi banku, ale przede wszystkim płatności z tytułu faktoringu (gdy 

faktorem jest bank) oraz cesji wierzytelności na zabezpieczenie kredytów 

udzielanych przez banki. Są to najczęściej płatności za wykonane usługi i 

zrealizowane dostawy towarów, które to płatności dłużnik (przedsiębiorca) jest 

zobowiązany realizować na wskazany rachunek banku. Jak najbardziej zasadne jest, 

w celu zapewnienia przedsiębiorcom możliwości spełnienia świadczenia do banku 

oraz uniknięcia nieporozumień i komplikowania rozliczeń, aby te rachunki do spłat 

mogły być weryfikowane przez płatnika na takich samych zasadach, jak wszystkie 

inne rachunki. 

Z operacyjnego punktu widzenia za bardzo ważną kwestię uważamy 

doprowadzenie przez Szefa KAS, aby rachunki rozliczeniowe znajdujące się w 

wykazie z art. 96b ustawy o VAT (tzw. Białej Liście) znajdowały się trwale, tj. do 

momentu gdy w ramach sprawozdawczości STIR (art. 119zp i nst. ustawy- 

Ordynacja podatkowa) bank/ SKOK zgłosi zamknięcie danego rachunku 

przedsiębiorcy podmiotu kwalifikowanego. Umożliwi to przedsiębiorcom tworzenie 

„list rachunków zaufanych" względem, których nie będzie konieczne 

weryfikowanie rachunków przy każdym kolejnym przelewie (zredukuje to 

obciążenie administracyjne przedsiębiorców i przyspieszy procesy rozliczeniowe). 

Zamknięcie/ likwidację rachunku bankowego przedsiębiorcy organy podatkowe 

otrzymują z dwóch źródeł: zgłoszeń NIP-8/ NIP-2 oraz w ramach 

sprawozdawczości STIR - wystarczy zatem gdy usuniecie rachunku zostanie 

potwierdzone w ramach STIR przez bank co ma zresztą bardziej „obiektywny" 

charakter niż w ramach zgłoszeń NIP-8/2. Nasz postulat dotyczy kwestii technicznej 

nie wymagającej zmian ustawowych a operacyjnych po stronie Szefa KAS jako 

właściciela i administratora Białej Listy. 

 

Ponadto absolutnie kluczowe jest zapewnienie jak najszybciej przez Szefa KAS 

automatycznej interfejsacji z Białą Listą (API). Przedsiębiorcy wykonują dużo 

przelewów dziennie i sprawdzanie każdego rachunku/kontrahenta manualnie na 

stronie internetowej będzie generować horrendalne koszty pracy. API jest jedynym 

szansą, aby po 1 stycznia 2020 r. nie doszło do załamania procesów płatniczych w 

polskich firmach. 
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Na zakończenie chcielibyśmy jeszcze raz podnieść niezwykle istotną kwestię tzw. 

rachunków wirtualnych i „zamieszania" jakie może powstać na rynku. Rachunki 

wirtualne co potwierdziło MF w raporcie z konsultacji społecznych nie są 

rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy-Prawo 

bankowe, niemniej mają format (IBAN) taki sam jak każdy inny rachunek i są 

powiązane z konkretnym rachunkiem rozliczeniowym. Poszczególne banki nadając 

im numery używają swoich indywidualnych oznaczeń (tj. że są wirtualnymi), ale 

„oznaczenia" te nie mają charakteru uniwersalnego (wspólnego dla wszystkich 

banków), czyli klient weryfikując rachunek z Białą Listą uzyska wynik negatywny. 

Rozwiązanie w postaci informowania przez dostawców, że dany numer jest 

numerem rachunku wirtualnego może nie spełnić swojego celu, tj. urzędy skarbowe 

mogą lawinowo otrzymywać zawiadomienia o tych rachunkach (w myśl działania 

„na wszelki wypadek" albo z faktu, ze pismo od dostawy gdzieś po prostu zaginie 

przy procesowaniu faktur do zapłaty). 

Polskie 

Górnictwo 

Naftowe i 

Gazownictwo 

Zdefiniowanie pojęcia „jednorazowej wartości transakcji”.  

W pierwszej kolejności pragniemy wskazać na potrzebę zdefiniowania pojęcia 

„jednorazowej wartości transakcji”. Brak definicji tego pojęcia rodzi ryzyko 

pojawienia się rozbieżnych interpretacji tego pojęcia w praktyce stosowania prawa. 

W wielu fragmentach projektu zmiany odnoszą się do transakcji określonych w art. 

19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – gdzie jest mowa 

o „jednorazowej wartości transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej 

płatności (...)”. Przywołane pojęcie:  

 determinuje obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności, 

 wykorzystane jest przy określeniu zasad współodpowiedzialności 

podatnika z podmiotem dokonującym dostawy,  

 przywołane jest również w artykule określającym obowiązkowe elementy, 

jakie powinny być wskazane na fakturze.    

Jedyne wskazanie co do znaczenia wyżej wskazanego pojęcia, zaproponowane 

zostało w judykaturze. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 

w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że „skoro w przypadku umowy zawartej na czas 

określony znana jest ogólna wartość transakcji, zatem to do niej, a nie do 

poszczególnych okresów rozliczeniowych (płatności za każdy miesiąc 

rozliczeniowy), odnosić będzie się pojęcie jednorazowej wartości transakcji. Należy 

przyjąć, że dotyczy to wartości transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej 

płatności, przekraczających równowartość 15 000,00 zł. W konsekwencji 

jednorazowa wartość transakcji oznacza ogólną wartość wierzytelności lub 

zobowiązań określoną w umowie. Przymiot jednorazowości nie odnosi się do liczby 

płatności, lecz odzwierciedla wymóg powiązania poszczególnych świadczeń w 

jednym stosunku umownym”.  

W związku z powyższym proponuje się dodanie do projektu zmiany mającej na celu 

zdefiniowanie „jednorazowej wartości transakcji” w sposób zbliżony do 

uzasadnienia przywołanego wyroku.  

Uwaga uwzględniona – przepis zostanie zmodyfikowany 
poprzez odejście od pojęcia transakcji do odniesienia do 
faktury, co wyeliminuje wątpliwości opisane przez PGNiG. 

Polskie 

Górnictwo 

Naftowe i 

Gazownictwo 

Uregulowanie stosowania przepisów wobec faktur korygujących.  

Zwracamy ponadto uwagę, że w przepisach projektowanej ustawy brakuje 

odniesienia do faktur korygujących. W związku z powyższym nie rozstrzygnięto 

bezpośrednio, czy zasady podzielonej płatności stosuje się również do tych faktur.  

 

Uwaga nieuwzględniona –  w objaśnieniach do projektowanej 
ustawy zostaną wyjaśnione kwestie dotyczące  stosowania   
przepisów wobec faktur korygujących 
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Izba 

Gospodarcza 

Sprzedaży 

Polskiego 

Węgla 

Brak uzależnienia sankcji związanej z ewentualnym dokonaniem wpłaty z 

pominięciem rachunku VAT od tego, czy na fakturze dokumentującej transakcję 

została umieszczona informacja o obowiązku zastosowania mechanizmu 

podzielonej płatności 

Projekt zakłada, że w przypadku gdy nabywca towarów lub usług wymienionych w 

załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług dokona wpłaty należności 

z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, organ, co do zasady, będzie 

nakładać na ten podmiot dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% 

kwoty podatku wskazanej na danej fakturze. Dodatkowo w takim przypadku 

nabywca nie będzie mógł również zakwalifikować danego wydatku do kosztów 

uzyskania przychodów w rozumieniu odpowiednio ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 

Równocześnie przedstawione brzmienie regulacji nie przewiduje jakichkolwiek 

ograniczeń wspomnianych sankcji w przypadku gdy brak wpłaty kwoty podatku na 

rachunek VAT stanowi konsekwencję braku stosownej informacji na fakturze 

wystawionej przez sprzedawcę / usługodawcę. Zdaniem Izby nakładanie na 

nabywców towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 wspomnianej 

sankcji powinno być uzależnione od tego, czy otrzymali oni stosowne 

informacje od dostawców / usługodawców – zwłaszcza od tego, czy na fakturze 

dokumentującej daną transakcję została umieszczona stosowna adnotacja o 

konieczności zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. 

W przeciwnym bowiem razie nabywcy będą ponosić odpowiedzialność za 

ewentualne uchybienia czy nieprawidłowości powstałe po stronie poszczególnych 

dostawców / usługodawców, co stałoby w całkowitej sprzeczności z zasadą 

sprawiedliwości społecznej. 

Kwestia ta jest szczególnie istotna z perspektywy obrotu węglem kamiennym oraz 

innymi paliwami stałymi wymienionymi w projektowanym załączniku nr 15 do 

ustawy – do grona nabywców tych wyrobów należą bowiem w głównej mierze 

podmioty zużywające te paliwa, które mają bardzo ograniczoną wiedzę 

o obowiązujących obostrzeniach w zakresie obrotu tymi paliwami. Dlatego też, 

niesprawiedliwym byłoby nakładanie na te podmioty sankcji w przypadku gdy 

powstałe naruszenie było bezpośrednią konsekwencją niespełniania obowiązków 

ciążących na podmiotach zajmujących się profesjonalnym obrotem paliwami 

stałymi. 

Dodatkowo należy również zauważyć, iż katalog towarów i usług wymienionych w 

projekcie załącznika nr 15 do ustawy zawiera również wiele pozycji, co do których 

nabywcy mogą mieć uzasadnione wątpliwości co do ich ewentualnego objęcia 

obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Bazując na dotychczasowych 

doświadczeniach, szczególne wątpliwości może budzić np. kwalifikacja różnego 

rodzaju usług okołobudowlanych i pokrewnych – przy wdrożeniu obecnego 

brzmienia Projektu na nabywcę tego rodzaju świadczeń mogą zostać nałożone 

sankcje np. w przypadku gdy to usługodawca nieprawidłowo zakwalifikował 

wykonywane usługi na gruncie PKWiU lub nie przekazał nabywcy informacji o 

kwalifikacji skutkującej koniecznością zastosowania mechanizmu podzielonej 

płatności. To rozwiązanie wydaje się być natomiast pozbawione jakiegokolwiek 

racjonalnego czy sprawiedliwościowego uzasadnienia. 

W związku z powyższym Izba postuluje o wprowadzenie modyfikacji 

Uwaga częściowo uwzględniona - zmieniono projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane. Ponadto znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%.  
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polegającej na uzależnieniu możliwości nałożenia na nabywców sankcji 

przewidzianych w Projekcie (za dokonanie wpłaty z pominięciem rachunku 

VAT) od tego, czy dostawca / usługodawca umieścił na fakturze stosowną 

adnotację o obligatoryjnym mechanizmie podzielonej płatności. 

Crido Projekt ustawy – co do zasady – nie określa wprost czy obowiązkowy mechanizm 

podzielonej płatności dotyczy wszelkich transakcji wymienionych w załączniku nr 

15 przekraczających kwotę 15 000 PLN, w tym także tych, dla których kontrahenci 

ustalą rozliczenie w walucie innej niż PLN. Zgodnie bowiem z obowiązującymi 

aktualnie przepisami ustawy Prawo bankowe rachunek VAT jest prowadzony w 

walucie polskiej (art. 62a ust. 2) i nie prowadzi się rachunku VAT dla rachunku 

rozliczeniowego prowadzonego w innej walucie niż waluta polska (art. 62a ust. 5). 

Jednocześnie art. 108a ust. 3 ustawy o VAT jednoznacznie wskazuje, iż zapłata 

z zastosowaniem MPP dokonywana jest w złotych polskich.  

Dotychczas, w świetle dobrowolnego mechanizmu split payment, obowiązującego 

od 1 lipca 2018 r., podatnicy VAT mieli możliwość wyboru, które faktury VAT 

opłacą przy zastosowaniu MPP, a które uregulują poza przedmiotowym 

mechanizmem – tradycyjnym przelewem. Tym samym, w przypadku transakcji 

walutowych istniała możliwość rezygnacji z realizacji przelewu z wykorzystaniem 

split payment.  

Aktualne brzmienie projektowanych regulacji budzi więc wątpliwość, czy przelewy 

walutowe będą wyłączone spod reżimu obowiązkowego mechanizmu split payment, 

czy może jednak podatnicy VAT zobowiązani będą do stosowania MPP także w 

odniesieniu do transakcji, których wartość zostanie wyrażona w innej niż polska 

walucie. Ponadto, w Projekcie ustawy nie ujęto, czy w przypadku zastosowania 

MPP dla transakcji walutowych należało będzie dokonać 

przeliczenia/przewalutowania (i) całości kwoty wyrażonej na fakturze VAT czy też 

(ii) wyłącznie kwoty VAT, tj. czy możliwym będzie rozdzielenie zapłaty wartości 

faktury na kwotę netto, która płacona będzie na rachunek walutowy dostawcy oraz 

kwotę VAT, która uiszczona zostanie na rachunek prowadzony w PLN do którego 

prowadzone jest konto VAT (z zastosowaniem split payment). Co prawda, zgodnie 

z art. 106e ust. 1 oraz ust. 11 ustawy o VAT faktura VAT powinna zawierać kwotę 

VAT wyrażoną w złotych, niemniej jednak jest to obowiązek wyłącznie 

dokumentacyjny, który nie pociąga za sobą konieczności faktycznego uiszczenia 

kwoty VAT w PLN. Obowiązujące w Polsce regulacje Kodeksu cywilnego oraz 

Konstytucja RP stanowią o wolności działalności gospodarczej i dopuszczają zasadę 

swobody umów, co oznacza, iż państwo nie powinno ingerować w stosunki 

umowne realizowane zgodnie z prawem. Konieczność przewalutowania transakcji 

walutowych i rozliczenia w PLN ingeruje w przyjęty i realizowany model biznesu 

oraz postanowienia umowne zawarte przed wprowadzeniem regulacji w zakresie 

obowiązku stosowania MPP. Ponadto, uzależnienie przedsiębiorców od rynku 

walutowego implikuje ryzyko związane z różnicami kursowymi (pomiędzy kursem 

księgowym, który został zastosowany do przeliczenia wartości wynikającej 

z faktury lub kwoty VAT przez podatnika, a który wynika z przepisów, a kursem 

zastosowanym przez bank do przeliczenia płatności). W konsekwencji, powyższe 

Uwaga nieuwzględniona – brak uzasadnienia do zastosowania 
proponowanego wyłączenia. Obowiązujące regulacje 
wskazują, że  faktura VAT powinna zawierać kwotę VAT 
wyrażoną w złotych i wówczas możliwe będzie zastosowanie 
obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.  
Z uwagi na brak możliwości zapewnienia szczelności systemu 
odstąpiono od dopuszczenia możliwości dokonania płatności 
w mechanizmie podzielonej płatności w innych walutach. 
Należy bowiem mieć na uwadze, że przypadku płatności 
realizowanych w walutach innych niż PLN, rozliczenia 
odbywają się przy wykorzystaniu systemu SWIFT lub SEPA. 
Systemy te pozostają pod nadzorem organizacji 
ogólnoświatowych (SWIFT) lub europejskich (SEPA), zatem nie 
jest możliwe, tak jak to ma miejsce w systemach Elixir i 
SORBNET, uzgodnienie zasad formatowania komunikatów 
wysyłanych systemami SWIFT lub SEPA.  
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że płatności walutowe są 
rozliczane za pośrednictwem banków zagranicznych, tym 
samym nie jest możliwe zapewnienie przekazania wszystkich 
informacji dotyczących płatności walutowych (przykładowo 
wskazania, że płatność jest realizowana w mechanizmie 
podzielonej płatności). Ponadto banki zagraniczne 
niepodlegające polskim regulacjom nie mają obowiązku 
stosować zasad ustalonych dla mechanizmu podzielonej 
płatności. Oznacza to duże ryzyko rozszczelnienia systemu VAT 
poprzez błędne rozpoznanie komunikatu płatniczego 
prowadzące do księgowania otrzymanej płatności w całości na 
rachunku beneficjenta (bez podziału na wartość netto i VAT) i 
w efekcie wyprowadzenie kwoty VAT poza system rachunków 
VAT.  
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może doprowadzić do istotnego wzrostu nieuchronnych do poniesienia przez 

podatników kosztów, związanych z koniecznością zabezpieczenia pozycji 

walutowych, prowadzonych przez nich działalności gospodarczych, którzy 

zdecydują się na zastosowanie hedgingu walutowego. Wzrost kosztów 

podyktowany będzie również obowiązkiem utworzenia rachunków bankowych wraz 

z rachunkami VAT w walucie polskiej, niezbędnych do realizacji MPP. 

Wprowadzenie specjalnych rozliczeń na gruncie ustaw podatkowych nie powinno 

jednak ograniczać swobody prowadzonej przed podatników działalności 

gospodarczej, doprowadzać do reorganizacji przyjętego modelu biznesu, ani 

generować ryzyk, prowadzących do znacznego wzrostu kosztów prowadzenia 

przedsiębiorstwa.   

Niestety, aktualne brzmienie Projektu ani nie uwzględnia specyfiki rozliczeń 

transakcji w walucie obcej, ani nie wyłącza konieczności stosowania 

wprowadzanego MPP do rozliczeń tego rodzaju.  

W związku z powyższym, proponujemy zawarcie w Projekcie ustawy wyłączenia 

obowiązku stosowania mechanizmu split payment dla transakcji walutowych. 

Crido Płatności z wykorzystaniem kart płatniczych  

W związku z rozwojem technologii informatycznych, obecnie istotna część 

transakcji na rynku bezgotówkowym dokonywana jest bez użycia tradycyjnych 

przelewów bankowych – przy zastosowaniu kart płatniczych lub płatności on-line 

(np. PayPal). Tego typu rozwiązania ułatwiają i przyspieszają płatności, często też 

pozwalają na obniżenie kosztów obsługi rozliczeń.  

Projekt w obecnym brzmieniu przewiduje obowiązkowe zastosowanie MPP jedynie 

w odniesieniu do tradycyjnych przelewów – przy wykorzystaniu komunikatu 

przelewu. Tym samym, projektowana ustawa powoduje, że podatnicy którzy 

w ramach prowadzonej działalności dokonują płatności on-line lub płatności 

z użyciem karty płatniczej, nie moją możliwości zastosowania MPP. Dzieje się tak 

pomimo tego, że płatności dokonywane są zgodnie z prawem przedsiębiorców 

z wykorzystaniem rachunku bankowego. 

Takie uregulowanie powoduje, że przedsiębiorcy nie mogą w sposób efektywny 

zarządzać środkami zgromadzonymi na ich rachunku VAT poprzez regulowanie 

części zobowiązań z wykorzystaniem takich środków, co w skrajnych wypadkach 

może wpłynąć na problemy płynnościowe lub zmianę przyzwyczajeń w zakresie 

regulowania płatności. 

Negatywne skutki dotyczą przede wszystkim mikroprzedsiębiorstw, które znaczną 

część zakupów realizują z wykorzystaniem kart płatniczych czy płatności on-line 

(np. zakupy sprzętu komputerowego). W przypadku takich płatności przedsiębiorcy 

nie mają możliwości realizacji przelewu z zastosowaniem split paymentu, czyli de 

facto nie mogą wykorzystać w całości „podatku należnego”, zapłaconego im na 

wydzielony rachunek VAT. Część kwoty zgromadzonej na rachunku VAT nie 

będzie mogła być na bieżąco wykorzystywana, co w konsekwencji oznacza, że takie 

przedsiębiorstwa będą musiały finansować się z dodatkowych źródeł lub będą 

zmuszone do zmiany systemu rozliczeń zakupów, żeby zabezpieczyć się przed 

utratą płynności.  

Dodatkowym negatywnym skutkiem wprowadzanych w Projekcie regulacji może 

okazać się dyskryminacja i zahamowanie rozwoju nowych form regulowania 

Uwaga nieuwzględniona – proponowane postulaty zasługują 
na uwzględnienie ale na późniejszym etapie, gdyż niezbędne 
jest przeanalizowanie wpływu wprowadzenia takich rozwiązań 
pod kątem rozszczelnienia systemu i analizy ryzyka dla 
funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności. 
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płatności, wynikająca z obowiązku stosowania komunikatu przelewu, który w dobie 

powszechnej informatyzacji i nowych rozwiązań technicznych wydaje się być 

rozwiązaniem anachronicznym 

Crido W praktyce gospodarczej występuje wiele sytuacji, w których przedsiębiorcy 

zobligowani są do zmiany pierwotnie zafakturowanych danych poprzez wystawienie 

faktur korygujących. Powyższe przypadki zostały wymienione w art. 106j ustawy o 

VAT – wśród nich można wyróżnić trzy grupy: 

 zmniejszające podstawę opodatkowania (faktury korygujące in-minus),  

 zwiększające podstawę opodatkowania (faktury korygujące in-plus) oraz  

 stwierdzające inne pomyłki.  

Analizowany Projekt zakłada, że poprawność rozliczeń VAT podatników 

realizujących transakcje w zakresie objętym załącznikiem nr 15 do ustawy o VAT 

oraz ryzyko nałożenia na te podmioty oraz nabywców przedmiotowych towarów 

i usług sankcji uzależniona jest od (i) przekroczenia wartości 15 000 zł kwoty 

należności wynikającej z faktury dokumentującej transakcje lub (ii) wskazania na 

fakturze dokumentującej transakcję adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.   

W praktyce zapewne dochodzić będzie do sytuacji, w których podatnicy 

wystawiając faktury korygujące in-plus lub in-minus balansować będą na granicy 

finalnej wartości transakcji w okolicach 15.000 PLN (np. faktur pierwotna > 15.000 

PLN, po korekcie <15.000 zł; faktura pierwotna < 15.000 PLN, po korekcie > 

15.000 PLN. Powyższe korekty wynikać mogą z pomyłki (na etapie fakturowania) 

lub z przyczyn, jakie zaistniały po wystawieniu faktury pierwotnej (np. zwrot 

towarów; rekalkulacja ceny).  

Innym zdarzeniem wymagającym korekty może się okazać sytuacja, w której, 

podatnik zaobserwuje, że nie ujął na fakturze obowiązkowej adnotacji o 

mechanizmie podzielonej płatności. 

Niestety, Projekt w obecnym brzmieniu nie odnosi się do zagadnienia „faktur 

korygujących” i nie wyjaśnia jak podatnicy powinni podchodzić do swoich 

rozliczeń od momentu pojawienia się obowiązkowego mechanizmu podzielonej 

płatności, gdy pierwotne fakturowanie będzie korygowane.  

Kluczowe są przede wszystkim poniższe sytuacje: 

1. wystawienie/otrzymanie faktury korygującej in-plus do pierwotnej faktury 

opiewającej na kwotę, która nie obligowała podatnika do zastosowania 

obowiązkowego MPP i rozliczona została za pomocą przelewu tradycyjnego, 

natomiast podwyższenie wartości faktury za pomocą faktury korygującej in-

plus spowoduje przekroczenie wskazanej w Projekcie kwoty 15.000 PLN, tj. 

wartości zobowiązującej do zastosowania MPP. 

2. wystawienie/otrzymanie faktury korygującej in-minus do pierwotnej faktury 

rozliczonej w MPP, gdy po korekcie wartość transakcji nie przekracza 15.000 

PLN – w Projekcie brak jest regulacji wskazujących na: 

o możliwość – po stronie nabywcy – rozliczenia transakcji poza MPP, 

jeśli fakturę oraz korektę otrzyma przed realizacją płatności; 

o możliwość zwrotu VAT uiszczonego już przez nabywcę na rachunek 

VAT podatnika w związku z korektą na rachunek inny niż rachunek 

VAT nabywcy (tj. na rachunek bieżący nabywcy – w zakresie 

korekty; na rachunek bieżący podatnika – w zakresie wartości 

transakcji).  

Uwaga nieuwzględniona –  w objaśnieniach do projektowanej 
ustawy zostaną wyjaśnione kwestie dotyczące  stosowania   
przepisów wobec faktur korygujących 
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3. wystawienia faktury korygującej do faktury dokumentującej transakcje, 

których przedmiotem są towary i usługi wymienione w projektowanym 

załączniku 15 do ustawy o VAT wystawionej bez wymaganego Projektem 

zapisu „mechanizm podzielonej płatności”, która to korekta uzupełnia 

pierwotny dokument o obowiązkową adnotację. Dokonując korekty, podatnik 

ma zamiar dopełnić ustawowych obowiązków i uchronić się przed ciążącymi 

nad nim sankcjami, wynikającymi z Projektu. Przepisy w aktualnej wersji 

Projektu nie wskazują, czy taki podatnik może wciąż – po wystawieniu korekty 

– uchronić się przed sankcjami: 100% podatku wykazanego na fakturze z 

ustawy o VAT i 180 stawek dziennych z Kodeksu karnego skarbowego 

(wadliwe wystawienie faktury).  

Zasadne jest zatem wprowadzenie unormowań doprecyzowujących powyższe 

kwestie: 

 w zakresie pkt. 1 i 2 – tak jak miało to miejsce w przypadku zasad określania 

„jednolitej gospodarczo transakcji” przy sprzedaży elektroniki – por. art. 17 

ust. 1c-1g ustawy o VAT); 

 w zakresie pkt. 3 – poprzez dodanie zapisów, wskazujących na ochronę 

podatników, wystawiających faktury korygujące celem naprawy błędu 

formalnego (dodanie zapisu „mechanizm podzielonej płatności”) przed 

sankcjami przewidzianymi Projektem. 

Takie podejście ze strony ustawodawcy nie tylko (i) zapewni podatnikom komfort 

i poczucie pewności prawa we wprowadzaniu rozwiązań implementujących 

obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności w firmie (w tym, w zakresie 

systemów finansowo-księgowych, które mając „gotowy model postępowania” będą 

mogły zautomatyzować ten proces, nie narażając zespoły podatkowo-księgowe na 

czysto ludzkie błędy, ale również (ii) zabezpieczy realizację celu ustawodawcy, tj. 

pozwoli objąć obligatoryjnym mechanizmem odwrotnego obciążenia te transakcje, o 

które faktycznie chodziło ustawodawcy.   

Crido Świadczenia kompleksowe – zakres stosowania MPP 

Projekt przewiduje obowiązkowe stosowanie MPP w odniesieniu do towarów 

i usług wskazanych w załączniku nr 15, zdefiniowanych zasadniczo przy pomocy 

PKWiU.  

W powyższym kontekście należy zaznaczyć, że Projekt nie wskazuje wprost 

sekwencji stosowania przepisów ustawy VAT i PKWiU – nie jest jasne czy 

kompleksowość świadczeń dla celów stosowania MPP powinna być określana 

w pierwszej kolejności na gruncie VAT czy też na gruncie PKWiU.  

W przypadku przyjęcia, iż kompleksowość świadczeń powinna być rozstrzygana w 

pierwszej kolejności na gruncie VAT – wątpliwości powstają w zakresie 

klasyfikacji takiego świadczenia. Projekt nie wskazuje bowiem jak należy 

klasyfikować świadczenia kompleksowe – czy poprzez klasyfikację elementu 

głównego takiego świadczenia (a następnie rozciągnięcie skutków takiej klasyfikacji 

na całość świadczenia kompleksowego), czy poprzez klasyfikację wszystkich 

elementów świadczenia kompleksowego jednocześnie. 

Powyższe wątpliwości mogą spowodować istotne komplikacje w stosowaniu MPP 

przez podatników, a także doprowadzić do rozbieżnych rozstrzygnięć organów 

podatkowych i statystycznych w powyższym zakresie.  

Zasadne jest zatem wprowadzenie unormowań doprecyzowujących powyższe 

Uwaga nieuwzględniona – zasady stosowania 
obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności  w 
przypadku kompleksowych usług zostaną omówione w innym 
dokumencie.  
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kwestie.   

Crido Usługi budowlane – zakres stosowania MPP 

Projekt przewiduje obowiązkowe stosowanie MPP w odniesieniu do towarów 

i usług wskazanych w załączniku nr 15 – obejmującym m.in. wybrane świadczenia z 

branży budowlanej, zdefiniowane przy pomocy PKWiU.  

Obecnie obowiązujące przepisy przewidujące stosowanie mechanizmu odwrotnego 

obciążenia w zakresie świadczeń z branży budowlanej wskazują wprost, iż znajdują 

zastosowanie do usług (nie towarów i usług) wymienionych w załączniku nr 14 (jak 

wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 11619: „Taka 

konstrukcja oznacza, że  dla identyfikacji czy dana czynność objęta jest 

mechanizmem odwróconego obciążenia  w pierwszej kolejności badane jest, czy 

stanowi ona usługę w rozumieniu ustawy”). 

Konstrukcja przepisów zaproponowanych w Projekcie nie jest jednak w tym 

względzie jednoznaczna.  

Biorąc pod uwagę odrębność PKWiU i regulacji VAT, możliwa jest sytuacja, 

w której dostawa towarów (w rozumieniu VAT), klasyfikowana będzie jako 

świadczenie usług (na gruncie PKWiU).  

W powyższym kontekście należy zaznaczyć, że Projekt nie wskazuje wprost 

sekwencji stosowania przepisów ustawy VAT i PKWiU – nie jest jasne czy 

charakter świadczeń dla celów stosowania MPP powinien być określany 

w pierwszej kolejności na gruncie VAT czy też na gruncie PKWiU.  

Nie jest zatem jasne przykładowo czy dostawa towarów (w rozumieniu VAT), 

klasyfikowana jako świadczenie usług (na gruncie PKWiU – np. do grupowania 

43.99.40.0 „Roboty betoniarskie”) – będzie objęta obowiązkowym MPP. 

Powyższe wątpliwości mogą spowodować istotne komplikacje w stosowaniu MPP 

przez podatników z branży budowlanej, a także doprowadzić do rozbieżnych 

rozstrzygnięć organów podatkowych i statystycznych w powyższym zakresie.  

Dodatkowo, branża ta jest w szczególny sposób narażona na ryzyka wynikające z 

niejasnego podejścia do kwestii świadczeń kompleksowych – patrz uwaga nr 7. 

Zasadne jest zatem wprowadzenie unormowań doprecyzowujących powyższe 

kwestie.   

Uwaga nieuwzględniona – projekt nie zmienia działań jakie 
ma podjąć podatnik, aby właściwie zakwalifikować 
wykonywane czynności: czy jest to dostawa towarów czy 
świadczenie usług.  
Ponadto należy wskazać, że w Sejmie rozpatrywany jest 
projekt ustawy tzw. matryca stawek (druk sejmowy nr 3255), 
wdrażającej rozwiązanie jakim jest wydawanie Wiążącej 
Informacji Stawkowej, po wejściu której problemy z 
klasyfikacją zostaną wyeliminowane.  
 
 

Crido Mechanizm potwierdzania prawidłowości klasyfikacji świadczeń – zakres 

stosowania MPP 

Na potrzeby szczegółowego określenia transakcji objętych obowiązkowym MPP, 

projektodawca posługuje się PKWiU.  

Jak jednak Minister Finansów wskazywał w uzasadnieniu do projektu nowej 

matrycy stawek VAT: „Wieloletnia praktyka stosowania PKWiU pokazała, że 

oparty na niej istniejący w Polsce system stawek podatku VAT w istocie jest 

rozbudowany i skomplikowany, co powoduje znaczne utrudnienia w prowadzeniu 

działalności gospodarczej – problemy z koniecznością dokonania przez podatnika 

prawidłowego przyporządkowania towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania 

PKWiU, co jest związane ze stosowaniem właściwych stawek podatku.” 

Obecna praktyka klasyfikowania produktów dla celów podatkowych – opierająca się 

na opiniach Urzędu Statystycznego – skutkuje istotnymi proceduralnymi 

i materialnymi komplikacjami w zakresie stosowania przepisów odwołujących się 

do klasyfikacji statystycznej. Dodatkowo, sam projektodawca wskazuje w projekcie 

dwie różne klasyfikacje, do których odwołuje się w kontekście klasyfikacji 

Uwaga nieuwzględniona - projekt ustawy wdrażającej 
Wiążącą Informację Stawkową, tj. rozwiązanie wprowadzane 
w celu wyeliminowania wątpliwości w zakresie klasyfikowania 
towaru  (druk sejmowy nr 3255) od marca br. znajduje się w 
Sejmie i pozostaje poza zakresem działania resortu. 
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poszczególnych kategorii towarowych. 

Wprowadzenie obowiązkowego split paymentu, przy wykorzystaniu 

dotychczasowej techniki legislacyjnej – tj. przez referencje do PKWiU – może 

rozszerzyć powyższe komplikacje na nowe towary i nowe obowiązki podatników. 

Warto zaznaczyć, że  w projekcie wprowadzającym nową matrycę stawek VAT 

przewidziano wdrożenie Wiążącej Informacji Stawkowej – nowego instrumentu 

mającego formalnie potwierdzać stosowaną przez podatnika stawkę i klasyfikację. 

W projekcie przewidziano nawet możliwość stosowania WIS do innych 

przypadków, w których regulacje VAT uzależniają sposób opodatkowania od 

klasyfikacji. 

Z uwagi na zawieszenie prac parlamentarnych nad projektem nowej matrycy stawek 

VAT – należy rozważyć uzupełnienie Projektu o regulacje wprowadzające Wiążącą 

Informację Stawkową, tj. instrument pozwalający w sposób pewny i wiążący 

potwierdzać m.in. zakres stosowania obowiązkowego MPP.  

Crido Sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych Projektem (art. 1, 2, 

3 i 5 Projektu) 

Za niewywiązywanie się z obowiązków wynikających z regulacji w zakresie split 

payment, Projekt nakłada na podatników szereg różnego rodzaju sankcji.  

W naszej ocenie ich mnogość oraz dotkliwość budzi poważne wątpliwości i każe 

sformułować tezę, że są one zbyt daleko idące. 

Po pierwsze, sankcje dotyczą zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy towarów / usług 

objętych mechanizmem podzielonej płatności. Jest to o tyle dziwne, że w praktyce 

to zawsze nabywca (jako zlecający przelew) decyduje o faktycznym zastosowaniu 

split payment.  

Sankcja 100% kwoty podatku uwidocznionej na fakturze, na jaką narażony jest 

sprzedawca w sytuacji braku umieszczenia na fakturze adnotacji „mechanizm 

podzielonej płatności”, dotyczyć może w niektórych przypadkach drobnego błędu 

formalnego. Nie jest jasne, czy taki błąd będzie można skorygować bez narażania 

się na przedmiotowe dolegliwości. Dodatkowo, należy nadmienić, iż w wielu 

wypadkach z uwagi na niejasności w odwołaniu do klasyfikacji statystycznych, 

korekty wartości realizowanych świadczeń, realizację świadczeń kompleksowych 

wymykających się regułom klasyfikacyjnym itp., prawidłowe określenie tego, czy 

dane rozliczenie powinno podlegać obligatoryjnemu split payment w świetle 

kryteriów wskazywanych przez Projekt, będzie nastręczać podatnikom wielu 

trudności. W tym świetle, sankcja w wysokości de facto podwojonego zobowiązania 

podatkowego (plus odpowiedzialność z KKS) wydaje się być zbyt wysoka. 

Z uwagi na konstrukcję mechanizmu split payment, w naszej ocenie warto rozważyć 

rezygnację z jakichkolwiek sankcji dla sprzedawcy i pozostawienie ich jedynie po 

stronie nabywcy. 

 

Przechodząc jednak do nabywcy, przypomnijmy, że grożą mu w szczególności 

następujące sankcje: 

 sankcja w wysokości 100% kwoty podatku do odliczenia za zapłatę z 

pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, 

 sankcja w wysokości pozbawienia kosztów uzyskania przychodów w 

podatku dochodowym za zapłatę z pominięciem mechanizmu podzielonej 

płatności, 

Uwaga uwzględniona – zmieniono projektowane regulacje 
poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w których 
sankcje w podatku VAT nie będą stosowane. Ponadto znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 
Zmieniono również zapisy dotyczące braku kosztu uzyskania 
przychodu – rozwiązanie to będzie stosowane wyłącznie w 
sytuacji gdy faktura była prawidłowo oznaczona, czyli 
posiadała informację „mechanizm podzielonej płatności” i 
mimo to nabywca uregulował ją w inny sposób.  
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 odpowiedzialność z KKS (do 720 stawek dziennych), 

 odpowiedzialność solidarna za zobowiązania podatkowe sprzedawcy, w 

przypadku którym nie ureguluje on kwoty podatku wynikającej z faktury. 

Jak zatem widać z powyższego, na strony transakcji organy podatkowe mogą 

nałożyć w skrajnym wypadku sankcje stanowiące praktycznie równowartość kwoty 

netto z faktury (23% wartości netto, a więc 100% podatku należnego dla 

sprzedawcy za brak odpowiedniego oznaczenia na fakturze + 23% wartości netto, 

czyli 100% podatku naliczonego dla nabywcy za zapłatę z pominięciem MPP + 23% 

wartości netto czyli 100% podatku dla nabywcy z tytułu odpowiedzialności 

solidarnej + w uproszczeniu 19% wartości netto stanowiącej dla nabywcy 

równowartość braku możliwości uwzględnienia faktury w kosztach podatkowych.  

Co więcej, olbrzymie wręcz wątpliwości może budzić fakt, iż powyższe sankcje 

mogą zostać na strony umowy nałożone nawet w sytuacji, kiedy podatek od 

transakcji został zapłacony (wyjątkiem jest tu odpowiedzialność solidarna), a 

transakcja była rzeczywista i absolutnie związana z działalnością gospodarczą 

nabywcy. Należy bardzo negatywnie ocenić fakt, że sankcje związane są de facto z 

przesłankami formalnymi realizacji płatności, a nie całokształtem operacji 

gospodarczej, która mogłaby skutkować narażeniem należności publicznoprawnej 

na uszczuplenie. 

W tej sytuacji, trudno nie zwrócić uwagi na pewną pokusę, jaką nowe regulacje 

mogą stanowić dla organów podatkowych stosujących prawo. Pokusa ta mogłaby 

polegać na tym, że bez często żmudnej i czasochłonnej analizy stanu faktycznego 

danej sprawy, organy podatkowe nakładałyby na podatników dotkliwe sankcje 

finansowe za formalne niedociągnięcia, które nigdy nie mogły skutkować 

wyłudzeniem VAT. Tego typu regulacje stoją w sprzeczności z zasadą legalizmu i 

pewności prawa, a w dodatku nie przyczyniają się bezpośrednio do realizacji celów 

stawianych przed Projektem. 

Pewnym paradoksalnym, aczkolwiek godnym przytoczenia przykładem jest to, że 

łączna wartość sankcji wynikających z niestosowania split payment, przy braku 

wątpliwości co do rzeczywistości i zasadności transakcji, grozić może sankcjami o 

wyższej wartości niż pozorowana realizacja nieistniejących transakcji w ramach 

karuzeli VAT, celem wyłudzenia podatku (pomijamy w tym zakresie sankcje 

wynikające z odpowiedzialności karnej przestępcy wyłudzającego zwrot VAT). 

Niezależnie od powyższego, wysokość sankcji wydaje się być na tyle 

niewspółmierna do skali ewentualnego przewinienia (zwłaszcza w przypadku 

błędów formalnych), że może się to spotkać z bardzo rozbieżnymi stanowiskami w 

orzecznictwie sądowym. W szczególności, kwestia ta może być trudna do 

zaakceptowania dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który 

wielokrotnie stwierdzał, że realizacja prawa do odliczenia VAT – a w projekcie de 

facto mamy jego ograniczenie, choć pod inną nazwą – jest fundamentalną zasadą 

systemu VAT i może doznawać ograniczeń jedynie w wyjątkowych przypadkach. 

W świetle powyższego postulujemy gruntowne przemyślenie systemu kar i sankcji 

nakładanych na przedsiębiorców, zwłaszcza gdy okoliczności dokonania transakcji 

nie budzą wątpliwości i nie mogą de facto stać się podstawą do wyłudzenia podatku. 

 

Federacja 

Przedsiębiorc

Projekt ustawy zakłada obowiązek dokonywania określonych płatności przy 

zastosowaniu MPP, a jednocześnie w obrocie krajowym dopuszczalne i stosowane 
Uwaga nieuwzględniona – Należy pamiętać, że istotnym 
elementem mechanizmu podzielonej płatności jest 
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ów Polskich są płatności w walucie innej niż PLN (vide pkt. 1 uwag). W związku z powyższym 

wymagane są również zmiany art. 62a ust. 2 ustawy Prawo Bankowe, bowiem 

obecne brzemiennie tego przepisu umożliwia stosowanie MPP wyłącznie do 

płatności realizowanych w PLN. 

 

przekazanie kluczowych elementów transakcji pomiędzy 
bankami tak, aby informacja o nadaniu płatności, jako 
mechanizm podzielonej płatności dotarła do banku odbiorcy w 
niezmienionej postaci, pozwalającej na odpowiednie 
księgowanie po stronie beneficjenta, czyli wydzielenie kwoty 
VAT na rachunek VAT. W tym celu polskie środowisko 
bankowe przy płatnościach dokonywanych w PLN 
wypracowało jednolite zasady formatowania komunikatów w 
systemach Elixir i SORBNET. Zasady te gwarantują, że płatność 
inicjowana, jako mechanizm podzielonej płatności jest 
rozpoznawana po stronie banku odbiorcy i kwota VAT jest 
księgowana na rachunku VAT. Takie działanie gwarantuje 
szczelność systemu. Natomiast w przypadku płatności 
realizowanych w walutach innych niż PLN, rozliczenia 
odbywają się przy wykorzystaniu systemu SWIFT lub SEPA. 
Systemy te pozostają pod nadzorem organizacji 
ogólnoświatowych (SWIFT) lub europejskich (SEPA), zatem nie 
jest możliwe, tak jak to ma miejsce w systemach Elixir i 
SORBNET, uzgodnienie zasad formatowania komunikatów 
wysyłanych systemami SWIFT lub SEPA.  
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że płatności walutowe są 
rozliczane za pośrednictwem banków zagranicznych. Z uwagi 
na pośrednictwo banków zagranicznych, nie jest możliwe 
zapewnienie przekazania wszystkich informacji dotyczących 
płatności walutowych (przykładowo wskazania, że płatność 
jest realizowana w mechanizmie podzielonej płatności). 
Ponadto banki zagraniczne niepodlegające polskim regulacjom 
nie mają obowiązku stosować zasad ustalonych dla 
mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to duże ryzyko 
rozszczelnienia systemu VAT poprzez błędne rozpoznanie 
komunikatu płatniczego prowadzące do księgowania 
otrzymanej płatności w całości na rachunku beneficjenta (bez 
podziału na wartość netto i VAT) i w efekcie wyprowadzenie 
kwoty VAT poza system rachunków VAT.  
Reasumując, z uwagi na brak możliwości zapewnienia 
szczelności systemu odstąpiono od dopuszczenia możliwości 
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dokonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności w 
innych walutach.  

MDDP 

Michalik 

Dłuska 

Dziedzic i 

Partnerzy 

spółka 

doradztwa 

podatkowego 

spółka 

akcyjna 

Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów o MPP (art. 1 pkt 9 lit. c., art. 1 pkt 10 

lit. c., art. 2, art. 3, art. 5 Projektu) 

 

Jedną z charakterystycznych cech Projektu jest skumulowanie sankcji za 

niewykonanie pewnych obowiązków o charakterze czysto technicznym. Projekt 

przewiduje bowiem - w ramach przepisów ustawy o VAT - przede wszystkim 

sankcje administracyjne (nazwane dodatkowym zobowiązaniem podatkowym).  

Zgodnie z proponowanym art. 106e ust. 12 podatnik wystawiający fakturę 

potwierdzającą dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w 

załączniku nr 15 do ustawy, który nie ujął na fakturze sformułowania "mechanizm 

podzielonej płatności" podlega sankcji wynoszącej 100% kwoty podatku 

wykazanego na tej fakturze. Tej samej sankcji (na podstawie art. 108a ust. 7 ustawy 

o VAT) podlegać miałby podatnik - nabywca towarów lub usług wymienionych w 

załączniku nr 15, który dokonał płatności nie stosując mechanizmy podzielonej 

płatności.  

W pierwszej kolejności zwraca uwagę to, że sankcje nie maja nic wspólnego z 

samym rozliczeniem podatku - podatnik (wystawca faktury) może w pełni 

poprawnie rozliczyć podatek wynikający z dokonanej dostawy towarów lub 

świadczenia usług a mimo to w dalszym ciągu podlegać będzie przedmiotowej 

sankcji tylko dlatego, że nie ujął w treści faktury określonego sformułowania. 

Sankcja ta będzie miała zastosowanie nawet w przypadku, gdy - mimo braku 

informacji o mechanizmie podzielonej płatności na fakturze nabywca zastosuje ów 

mechanizm przy dokonywaniu płatności.  

Co więcej w sytuacji gdy podatnik nie użyje przedmiotowego sformułowania na 

fakturze a nabywca zapłaci z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności - 

obydwie strony mogą podlegać sankcji - w każdym przypadku po 100% kwoty 

wynikającej z faktury. 

W naszej ocenie stanowi to poważne i oczywiste naruszenie zasady 

proporcjonalności - skoro bowiem istotą MPP jest ograniczenie ryzyka nadużycia 

lub oszustwa podatkowego to w przypadku, gdy doszło do poprawnego rozliczenia 

podatku nawet mimo niewykonania któregoś z powyżej powołanych obowiązków - 

sankcja polegająca na obciążeniu podatnika sankcją w kwocie równej kwocie 

podatku wynikającego z faktury jest niewspółmierna do naruszenia przepisów przez 

podatnika.  

 Inaczej mogłoby być w przypadku, gdyby niewskazanie przez wystawcę faktury 

mechanizmu podzielonej płatności skutkowałoby brakiem obowiązku zapłaty przy 

zastosowaniu MPP przez nabywcę. Tak jednak nie jest - obydwa penalizowane 

zdarzenia są od siebie niezależne - nabywca ma obowiązek samodzielnego ustalenia 

tego czy w danym przypadku jest obowiązany do zastosowania mechanizmu 

podzielonej płatności czy nie - błąd po stronie wystawcy faktury nie zwalnia go z tej 

powinności.   

Nieproporcjonalna kumulacja obciążeń dotyczy także samego przypadku dokonania 

płatności z pominięciem obowiązkowego MPP. Za takie działanie można będzie 

bowiem wymierzyć nabywcy towarów lub usług sankcje o charakterze: 

administracyjnym – dodatkowe zobowiązanie podatkowe (art. 108a ust. 7 ustawy o 

Uwaga częściowo uwzględniona – zmieniono projektowane 
regulacje poprzez wprowadzenie sytuacji/przypadków, w 
których sankcje nie będą stosowane. Ponadto znacznie 
obniżono wysokość ewentualnej sankcji – ze 100% do 30%. 
Zmieniono również zapisy dotyczące braku kosztu uzyskania 
przychodu – rozwiązanie to będzie stosowane wyłącznie w 
sytuacji gdy faktura była prawidłowo oznaczona, czyli 
posiadała informację „mechanizm podzielonej płatności” i 
mimo to nabywca uregulował ją w inny sposób. 
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VAT), podatkowym – wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów (art. 2 i 3 

Projektu) oraz karno – skarbowym (art. 5 Projektu wprowadzający nowe kategorie 

przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego).  

Mamy więc do czynienia z przypadkiem rozwiązań, które, w naszej ocenie, 

sprawiają, że tego rodzaju kumulacja sankcji po stronie nabywcy narusza zasadę 

proporcjonalności. Wydaje się, że pozostawienie jedynie sankcji karnej skarbowej 

przy znaczącym obniżeniu jej wysokości (proponuje się zagrożenie do 720 stawek 

dziennych) powinno być wystarczające do zmotywowania podatników do 

stosowania się do regulacji o obowiązkowym MPP. 

Pracodawcy 

Rzeczypospoli

tej Polskiej 

Projekt ustawy zakłada obowiązek dokonywania określonych płatności przy 

zastosowaniu MPP, a jednocześnie w obrocie krajowym dopuszczalne i stosowane 

są płatności w walucie innej niż PLN (vide pkt. 1 uwag). W związku z powyższym 

wymagane są również zmiany art. 62a ust. 2 ustawy Prawo Bankowe, bowiem 

obecne brzemiennie tego przepisu umożliwia stosowanie MPP wyłącznie do 

płatności realizowanych w PLN. 

 

Uwaga nieuwzględniona – Należy pamiętać, że istotnym 
elementem mechanizmu podzielonej płatności jest 
przekazanie kluczowych elementów transakcji pomiędzy 
bankami tak, aby informacja o nadaniu płatności, jako 
mechanizm podzielonej płatności dotarła do banku odbiorcy w 
niezmienionej postaci, pozwalającej na odpowiednie 
księgowanie po stronie beneficjenta, czyli wydzielenie kwoty 
VAT na rachunek VAT. W tym celu polskie środowisko 
bankowe przy płatnościach dokonywanych w PLN 
wypracowało jednolite zasady formatowania komunikatów w 
systemach Elixir i SORBNET. Zasady te gwarantują, że płatność 
inicjowana, jako mechanizm podzielonej płatności jest 
rozpoznawana po stronie banku odbiorcy i kwota VAT jest 
księgowana na rachunku VAT. Takie działanie gwarantuje 
szczelność systemu. Natomiast w przypadku płatności 
realizowanych w walutach innych niż PLN, rozliczenia 
odbywają się przy wykorzystaniu systemu SWIFT lub SEPA. 
Systemy te pozostają pod nadzorem organizacji 
ogólnoświatowych (SWIFT) lub europejskich (SEPA), zatem nie 
jest możliwe, tak jak to ma miejsce w systemach Elixir i 
SORBNET, uzgodnienie zasad formatowania komunikatów 
wysyłanych systemami SWIFT lub SEPA.  
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że płatności walutowe są 
rozliczane za pośrednictwem banków zagranicznych. Z uwagi 
na pośrednictwo banków zagranicznych, nie jest możliwe 
zapewnienie przekazania wszystkich informacji dotyczących 
płatności walutowych (przykładowo wskazania, że płatność 
jest realizowana w mechanizmie podzielonej płatności). 
Ponadto banki zagraniczne niepodlegające polskim regulacjom 
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nie mają obowiązku stosować zasad ustalonych dla 
mechanizmu podzielonej płatności. Oznacza to duże ryzyko 
rozszczelnienia systemu VAT poprzez błędne rozpoznanie 
komunikatu płatniczego prowadzące do księgowania 
otrzymanej płatności w całości na rachunku beneficjenta (bez 
podziału na wartość netto i VAT) i w efekcie wyprowadzenie 
kwoty VAT poza system rachunków VAT.  
Reasumując, z uwagi na brak możliwości zapewnienia 
szczelności systemu odstąpiono od dopuszczenia możliwości 
dokonania płatności w mechanizmie podzielonej płatności w 
innych walutach.  
 
 

Pracodawcy 

Rzeczypospoli

tej Polskiej 

Wprowadzenie możliwości rozliczeń w MPP z Towarową Giełdą Energii 

(TGE) oraz Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych (IRGIT). 

Zasadne jest rozważenie kwestii płatności w split payment w ramach rozliczeń 

transakcyjnych przy obrocie energią elektryczną. Spółki energetyczne nabywają 

energię elektryczną na TGE, a rozliczenia transakcji są obsługiwane przez IRGiT. 

Spółki obrotu energii elektrycznej, które dokonują zakupu energii elektrycznej, nie 

mają możliwości stosowania mechanizmu podzielonej płatności w rozliczeniach z 

TGE. Z kolei odbiorcy energii dokonują opłat z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności. Umożliwienie realizacji płatności do IRGiT za pomocą 

mechanizmu podzielonej płatności stanowi dla spółek obrotu energią elektryczną 

istotne zagadnienie, które ma znaczący wpływ na ich płynność finansową. 

 

Twa analiza w zakresie wypracowania rozwiązań dotyczących 
funkcjonowania mechanizmu podzielonej płatności w zakresie 
płatności za towary kupowane/sprzedawane na giełdzie. 

Polska 

Organizacja 

Handlu i 

Dystrybucji 

Brak odpowiedzialności podmiotu trzeciego, który dokonuje zapłaty w imieniu 

podatnika (factoring odwrócony). 

 

Uwaga niezrozumiała – kwestia odpowiedzialności przy 
factoringu została uregulowana w ustawie o VAT (art. 108a 
ust. 5) 

Polska 

Organizacja 

Handlu i 

Dystrybucji 

Faktury za sprzedaż towarów podlegających MPP księgowane są automatycznie. 

Informatycznie trudno jest analizować wszystkie opisy na fakturze, w celu 

znalezienia zwrotu „mechanizm podzielonej płatności”. Czy nie można umieścić 

skrótu komunikatu w numerze faktury? 

 

Uwaga nieuwzględniona – wprowadzanie skrótów mogłoby 
prowadzić do powstania wątpliwości i wprowadzić chaos. 
Cześć podatników miałaby systemy przystosowane do pełnej 
informacji „mechanizm podzielonej płatności” natomiast część 
tylko skrótu „MPP”  

ZIPSEE 

Cyfrowa 

Polska  

W Ustawie nie uregulowano sposobu regulowania należności jakim są potrącenia i 

kompensaty. W obrocie gospodarczym jest to szeroko wykorzystywany sposób 

regulowania wzajemnych zobowiązań, dlatego potrzebne jest wyraźnie 

dopuszczenie możliwości dokonywania potrąceń i kompensat, również w wzajemnie 

należnych stronom transakcji kwot podatku VAT, w przypadku gdy dane 

zobowiązanie powinno zostać zapłacone z wykorzystaniem MPP. W przeciwnym 

razie doprowadzi to do sporów interpretacyjnych na tle stosowania nowych 

przepisów w bieżącej działalności, podczas gdy ustawodawca powinien dążyć do 

Uwaga częściowo uwzględniona – dodano przepis, zgodnie z 
którym dokonanie wzajemnej kompensaty nie narusza 
przepisów nakładających obowiązek dokonania płatności w 
mechanizmie podzielonej płatności 
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wprowadzania przepisów, które takich wątpliwości nie generują.  

Należy również zwrócić uwagę, że każde inne rozwiązanie lub niedoprecyzowanie 

zakresu możliwości dokonywania potrąceń, bądź rozwiązanie zezwalające na 

dokonywanie potrąceń w części wierzytelności dotyczącej wartości netto (zakaz 

potrącenia tylko podatku VAT), niosą dla wierzyciela zwiększone ryzyko 

poniesienia straty w związku z nieotrzymaniem od kontrahenta zapłaty. Takie 

przepisy stawiałyby wierzyciela w gorszej sytuacji niż w stanie obecnym, w którym 

przepisy prawa nie nakładają, poza warunkami określonymi w Kodeksie Cywilnym, 

ograniczeń w zakresie dokonywania potrąceń. 

Uprawnienie przedsiębiorców do dokonywania potrąceń ma szczególnie istotne 

znaczenie między innymi, z następujących powodów:  

a) brak ograniczeń dotyczących potrąceń (aktualnie obowiązujące przepisy) 

pozwala na dokonanie potrąceń po ogłoszeniu upadłości kontrahenta, jeżeli 

wierzytelność wzajemna powstała przed ogłoszeniem upadłości co pozwala na 

ograniczenie potencjalnych strat. W przypadku ograniczenia dokonywania 

potrącenia wierzyciel będzie zobowiązany do spełnienia świadczenia do masy 

upadłości i tym samym poniesie wyższą stratę w związku z brakiem zapłaty. 

b) w przypadku realizacji sprzedaży na zasadach przedpłaty/zaliczki i następnie 

anulowania zamówienia przed dokonaniem dostawy, brak możliwości 

dokonania potrącenia niesie ze sobą ryzyko kredytowe dla podmiotu, który 

pierwszy dokona płatności z tytułu powstałej wierzytelności. Doprowadzi to do 

sytuacji, gdzie żaden z podmiotów nie będzie skłonny pierwszy do realizacji 

płatności, gdyż naraża się w ten sposób na ryzyko nieotrzymania zapłaty z 

tytułu własnej wierzytelności (w skrajnym przypadku upadłości może to 

powodować brak możliwości jej dochodzenia na drodze sądowej). 

c) w przypadku korygowania faktury sprzedaży przez wystawienie faktury 

korygującej w wyniku korekty ceny, zwrotu itp. brak możliwości dokonania 

potrącenia zwiększa koszty realizacji transakcji. W takim przypadku powinno 

nastąpić automatyczne rozliczenie wierzytelności (przez potrącenie), zamiast 

wzajemnego dokonywania przelewu środków pieniężnych (także w części 

obejmującej podatek VAT).  

d)  dokonywanie transakcji obejmujących sprzedaż towarów i usług objętych i 

nieobjętych MPP,  w przypadku ograniczenia możliwości dokonywania 

potrąceń, niosłoby duże wątpliwości interpretacyjne, co doprowadziłoby do 

problemów w dokonywaniu rozliczeń wierzytelności między stronami.  
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ZIPSEE 

Cyfrowa 

Polska 

Czy obligatoryjnym MPP objęte będą transakcje, w których łączna wartość towaru 

objętego obligatoryjnym MPP wynosi 15 tys. czy też wystarczy, że transakcja o 

wartości >15 tys. PLN będzie zawierała sprzedaż 1 produktu (np. telefon 

komórkowy za 1000 zł) z wykazu, a pozostałe produkty będą spoza wykazu? Co 

oznacza jednorazowa wartość 15 tys., która decyduje o zastosowaniu MPP? 

Co w sytuacji: przychodzi przedsiębiorca do salonu, kupuje towar objęty MPP za 

kwotę >15 tys. i chce zapłacić firmową kartą płatniczą — czy w takim przypadku 

odmawiamy sprzedaży klientowi i prosimy o zapłatę przelewem podzieloną 

płatnością? 

Kto występuje o potwierdzenie braku zaległości w podatkach? Naczelnik US? 

Każdorazowo po otrzymaniu wniosku o uregulowanie innych niż VAT podatków? 

Czy płacąc za jedną fakturę, która będzie objęta MPP można potrącić różne korekty, 

nadpłaty, dokonać kompensaty? Czy będzie limit tych potrąceń tak, żeby VAT 

wykazany na fakturze został w tej wysokości zapłacony na rachunek VAT? 

Czy płacąc za jedną fakturę, która będzie objęta MPP można potrącić korektę 

wystawioną do tej faktury? 

Czy w poniższej sytuacji można podzielić płatność na MPP i „zwykłą" — np. 

faktura opiewa na 123 tys. brutto, z tego towarów podlegających MPP jest na 20 tys. 

brutto, więc 20 tys. płacimy w MPP, a pozostałą część „zwykłym" przelewem? 

Czy przewidywane jest rozszerzenie mechanizmu MPP na przedpłaty na podstawie 

proform? Co w sytuacji, gdy przedpłata wynosi 100 tys. brutto, przedpłata została 

dokonana na podst. proformy, dotyczy w całości towarów podlegających MPP, 

dostawca wystawia fakturę po otrzymaniu płatności z oznaczeniem „Mechanizm 

podzielonej płatności"? 

Co z płatnościami na rachunki collectowe? Czy będzie chroniło przed sankcjami, 

np.: oświadczenie dostawcy, banku dostawcy, że ten rachunek collectowy jest 

„podpięty" do rachunku x, który będzie widniał na „białej liście"? 

Kiedy na podatnika nakładane byłyby sankcje 100% — brak zamieszczenia 

adnotacji na fakturze, brak zapłaty w MPP czy po przeprowadzonej kontroli? 

Problematyczna jest też sytuacja, kiedy mamy różne terminy płatności od jednego 

dostawcy i wynikająca stąd niemożność zapłaty z jednego okresu jednym zbiorczym 

przelewem 

Czy płatności za proformy i zamówienia zakupu będzie można realizować przy 

pomocy MPP? 

Czy potrącenia i kompensaty będą dopuszczalne w przypadku transakcji z MPP? 

Czy jeżeli nabywca zdecyduje się zastosować powyższy przepis i dokonać tzw. 

płatności zbiorczej jednym komunikatem przelewu, wówczas zobowiązany będzie 

do zapłaty tym komunikatem wszystkich faktur otrzymanych od danego wystawcy 

w danym okresie, bez względu na to czy faktury te dokumentują transakcje 

podlegające obowiązkowi stosowania  MPP, czy też nie? 

Czy w sytuacji, kiedy decydujemy się na zapłatę FV w ramach płatności zbiorczej 

wpisując okres np. 27-31.05 to wówczas musimy w formacie MPP zapłacić 

wszystkie FV z tego okresu, niezależnie od kwoty? 

Pytania nie stanowią uwag, lecz wniosek o interpretację 
projektu. Brak jest zatem uzasadnienia do szczegółowego 
wyjaśniania na tym etapie poruszonych kwestii.  
Na marginesie należy zaznaczyć, że w wyniku doprecyzowania 
bądź zmiany przepisów zawartych w projekcie znaczna część 
poruszonych kwestii zostanie wyjaśniona. Pozostałe   

ZIPSEE 

Cyfrowa 

Polska 

Ponadto proponuje się zmianę przesłanek do wydania decyzji o odmowie na 

uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika lit. b 

(art. 108b ust. 5 pkt 1 i 2). Z uwagi na dopuszczenie możliwości regulowania 

Uwaga nieuwzględniona - przepisy projektu zawierają 

warunek zgodnie z którym  udzielenie zgody na uwolnienie 
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 środkami znajdującymi się na rachunku VAT również innych podatków, tj. podatku 

dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, 

podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne 

(zmiana w ustawie Prawo bankowe omówiona przy zmianach w art. 62b ust. 2) 

zasadne jest uzależnienie udzielenia zgody na uwolnienie środków od braku 

zaległości podatkowych również w innych podatkach czy też w przypadku, gdy 

zachodzi uzasadniona obawa nie wykonania zobowiązania podatkowego lub 

wystąpienia zaległości podatkowych nie tylko w podatku VAT ale również w 

pozostałych podatkach. 

 

środków z rachunku VAT uzależnione jest od braku 
zaległości podatkowych również w innych podatkach, czy 
też w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa nie 
wykonania zobowiązania podatkowego lub wystąpienia 
zaległości podatkowych nie tylko w podatku VAT ale 
również w pozostałych podatkach. 
 
 

2. Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii 

Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym . 

Projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym 

Europejskim Bankiem Centralnym. 

3. Podmioty, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.  

W trybie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zainteresowanie pracami nad projektem ustawy zgłosiły następujące podmioty: 

1. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego 

2. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG)  

3. Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla 

 

 

 

  



Zainteresowanie pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

oraz niektórych innych ustaw zgłosiły następujące podmioty (wymienione w kolejności 

nadsyłanych uwag): 

 

1. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego– zgłoszenie z dnia 28 maja 2019 r. 

2. Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla– zgłoszenie z dnia 6 czerwca 2019 r. 

3. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.– zgłoszenie z dnia 6 czerwca 2019 r. 

 



pe •Pil 11'1 

l. dz. 74/2019/LW 

~W~ e~L r.\.t_,.:~~ ' 

Warszawa, dnia 30 maja 2019 r. 

Sz. Pan 

Filip Świtała 

Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Finansów 

w związku z. pracami nad projektem z dnia 14 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku 
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, ujętym w Wykazie prac legislacyjnych i 
programowych Rady Ministrów pod numerem UA 45, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu 
Naftowego przesyła w załąceeniu uwagi i propozycje do przedmiotowego projektu. 

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego jest związkiem pracodawców, 
reprezentującym przedsiębiorstwa zapewniające 100% produkcji rafineryjnej, 81% obrotu 
hurtowego paliwami ciekłymi, 60% obrotu detaliczne.go paliwami, 100% transportu 
rurociągowego produktów naftowych, 95% zdolności magazynowych produktów naftowych 
w Polsce, a także zdecydowaną większość rynku otejów smarowych. 

ł·~ciech 
Prezes-Dyrektor Geveralny 

- załącznik: formularz lobbingowy 
- wyciąg z KRS 

UL.REJTANA 17 LOR. 36 J Oi-516 WARSZAWA (TEL/FAX: +48 ?2 848. 3(i0S, +48 22 848 <ł590 
E - MA lL: POP l H N@ l' I,.) l' I fi N. I' L f \\'\V W. POP l H N. I' i. 
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•sLOVliAFT POLSKA S.A •• TANQUJD POLSKA SP. z o.o. •roTAL P.OLSKA SP. z o.o. 
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ZGŁOSZENIE ZAiNTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM 
ustawy o zmianie ustav1Y o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (wersja z dnia 14 maja 2019 
(.) 

A. OZNACZENIE PODMlOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM 

1. Nazwa: POLSKA ORGANIZAOA PRZEMYSŁU I HANDLU NAFTOWEGO 

2. Adres siedziby: 
Rejtana 17 lok. 36 
02.-516 Warszawa 
popiflri@popihn.pf 

3. Adres do korespondencji I adres e-maii: j.w. 

B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH OO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENłONEGO W CZĘŚCI 
A W PRACACH NAO PROJEKTEM 

Lp. lmi~ i nazwisko Adres 

1 Leszek Wieciech POPiHN 
Rejtana 17 lok. 36 

02-516 Warszawa 
2 

c. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO 
PRZEDMIOTEM OCHRONY 

Polska Organizacja Pnemysh,1 i Handlu Naftowego reprezentuje największe polskie _przedsiębiorstwa działające w 
przemyśle i handlu paliwami w całym łańcuchu, począwszy od produkcji poprzez komponowanie, logistykę, 
magazynowanie i sprzedaż hurtową oraz detaliczną. Przedsiębiorstwa branży paliwowej zrzeszone w POPiHN 
kontrolują 100% produkcji, 85% handlu hurtowego i ok. 60% handlu detalicznego paliwami, a także około 80% 
handlu olejami smafowymi. Projekt dotyczy bezpośrednio członków naszej organizacji i ma wpływ na prowadzoną 
przez nich działalność gospodarczą. 

W związku z pracami nad projektem z dnia 14 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw (dalej: Projekt) wprowadzającym obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności 

POPiHN pragnie zgłosić następujące uwagi. 

1. Termin wejścia w życie obligatoryjnego mecłianizmu podzielonęj płatności 

Przede wsz.ystkim zwracamy uwagę na proponowany w Projekcie termin wejścia w życie obowiązkowego 

mechanizmu podzielonej płatności. Zgodnie z art. 12 Projektu, obligatoryjny mechanizm ma obowiązywać od 1 
września 2019 r. W naszej ocenie jest to termin- zdecydowanie za krótki na dostosowanie się przedsiębiorców do 
tej zmiany, zważywszy również na fakt, ie nie jest jeszcze znana finalna wersja regulacji, a niektóre zapisy budzą 
wątpliwości. Wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności wiąże się bowiem z koniecznością wprowadzenia 
modyfi ka ej i w systemach księgowych, jak również w procesach księgowych (przede wszystkim wymóg umieszczania 
przez sprzedawcę na fakturach opisu „mechanizm podzielonej płatności", dostosowanie komunikatów przelewów, 
w tym do płatności zbiorczych oraz uwzględnienie pełnel listy produktów wskazanych w załączniku nr 15). Przy skali 
działalności podmiotów zrzeszonych w ramach POPiHN wprowadzenie odpowiednich modyfikacji, identyfikacja 
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wsz.ystkich typów transakcji', procedur jest procesem skompliowanym a przede wszystkim czasochłonnym. Projekt 
wdrożenia w spółkach obligatoryjnego mechanizmu podzie~onej płatności wymaga zaangaż.owania spe<:jalistów z 
zakresu IT. Należy w tym miejscu podkreślić, iż równolegle procedowane są zmiany w obszarach podatkowych 
obejmujące podmioty działające m.in. w br.mży paliwowej, które to zmiany również wymagają zaangażowania 
specjalistów z zakresu IT (w szczególności zmiany w zakresie zastąpienia deklaracji podatkowej schemą JPK_VDEK, 
elektroniczny system e-DD do przemieszczenia wyrobów z.wolnionych od akcyzy ie względu na przeznaczenie, kasy 
fiskałne online, które. równiei wymagają synchronizacji z systemiami kasowymi na stacjach paliw etc.). Dlatego teź 
zasoby informatyczne czy to w ramach struktur samego podatnika czy też w ramach podmiotów zewnętrznych są 
na ten moment ograniczone. 

W konsekwencji, postulujemy, aby termin wejścia w życie obligatoryjnego mechanzimu podzielonej płatności 
został przesunięty na 1 stycznia 2020 r. Proponowany termin 1 stycznia 2020 r. zij!tpewnia minimalny okres na 
przeprocesowanie odpowiednich zmian systemowych przy skali działalności podmiotów takich jak znesrone w 
ramach POPiHN. Do.di,itkowo zwracamy uwagę, iż termin 1 stycznia 2020 r. }ako data wejścia w fycie 
obowiązkowego split payment była wskaz~a.na przez przedstawicieli Minsiterstwa Finansów w wywiadach 
prasowych. 

2. Próg dla stosowania mechanizmu podzielonej płatności 

Zgodnie. z projektowanym art. 108a ust. la obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie dotyczył 
transakcji powyżej 15 tys. zł w zakresl.e towarów i usług z załącznika 15 do ustawy o VAT. Postulujemy o 
doprecyzowanie przedmiotowego przepisu w zakresie zdefiniowania pojęcia „transakcji" podlegającej zapłacie w 
obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności. Czy prz.ez „jednorazową wartość transakcji" ,należy rozumieć. 
wartość wynikającą z danej faktury (w tym produktów nie ab}ętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej 
płatności), czy jest to wartość określonej pozycji lia fakturze (podlegająca obowiązkowemu mechaznimowi 
podzielonej płatności), cry też wartość łączna wszystkich pozycji na fakturze, objętych me<:hanizmem podzielonej 
płatności. Prosimy również o potwierdzenie, że miesięcz.ny limit 12 OOO zł, wskazywany w kontekscie ograniczenia 
odpowiedzralności solidarnej, nie ma zastosowania ani w odniesieniu do obowiązku umieszczania odpowiedniej 
informacji na fakturze, ani obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. 
Kwestia ta jest o tyle istotna, że za brak odpowiedniego oznaczenia f.aktury adnotacją „mechanizm podzielonej 
płatności" a takie za zapłatę poza tym mechanizmem grożą bardzo powazne konsekwencje. Sugerujemy także 
wydanie Objaśnień podatkowych do zmian w zakresie mechanizmu podzielonej płatności, gdzie kwestia definicji 
pojęcia ,i transakcji" miałaby se.anse być odpowiednio wyjaśniona, w szczególności w odniesieniu do specyfiki 
diiałanła poszczególnych branź (np. branża paliwowa, budowlana). Zgłoszenie tego postulatu jest uzasadnione w 
świetle następujących hipotetycmych sytuacji: 
Przykład 1: w danym miesiącu wystawianych jest kilka faktur (na towary objęte załącznikiem nr 15) dla jednego 
kontrahenta, na różne kwoty z czego ostatnia przekracza limit 15 tys. zt {np. 1 faktura na 10 tys. zł, druga na 3 tys. 
a trzecia na 3 tys.}. 
Przykład 2: faktury są wystawiane na podstawie zamówień/umów, a v.r-artość tych umów/zamóv.rień znacznie 
przekracza kwotę 15 tys.. zł, jednakże żadna z faktur nie przekroczy kwoty 15 tys. zł. 
W związku z wynikającymi 'Z1 zaprezentowanych przykładów wątpliwościami, które sprowadzają się do pytania: 
„którą z kliku faktur podatnik musi oznaczyć adnotacją. „ MPP" w naszej opinii uza'Sadnione jest zdefiniowanie 
pojęcia "transakcji" na potrzeby stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności. 

3. Sankcje przewidziane w Projekcie ustawy 

a) Sankcja za dokonanie płatności w sposób inny niź w mechaniźmie split payment 
W art. 1 pkt 10 lit. c Projektu zaproponowano zmianę w art.108a poprzez dodanie ust. 7, w którym wprowadza się 
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sankcję elfa nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty po.datku VAT wykazanej na 
fakturze w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje tę kwotę w inny sposób. Sankcja za ten czyn wynosiła 
100% kwoty podatku ·wykazanego na takiej fakturze. Wysokość sankcji wydaje się niewspółmierna do skali 
przewinienia. Ponadto w art. 2 i 3 Projektu zaproponowano zmianę w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych, zgodnie z którymi podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej 
płatność dotycząca transakcji zakupu towarów lub usług wymienionych w załączruku nr 15 do ustawy o VAT mimo 
obowiązku zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności została dokonana w inny sposób. Zm.iana 
wprowadza podwójną karę za po~iony przez nabywcę. błąd (niezastosowanie mechanizmu podzielonej 
płatności}. 

Projektowąne zmiany przewidują bardzo dotkliwe kary w przypadku dokonania przez podatnika zwykłej pomyłki w 
zaptacie ia fakturę. Projekt nie przewiduje trybu korekty takich błędów. Postulujemy wprowadzenie rozwią.z:ań 
umożliwiających nabywcy, który nie zastosował mechanizmu podzielonej płatności na udowodnienie, ie wystawt:a 
faktury rozliczył wykazany na fakturze podatek VAT (np. poprzez uzyskanie zaświadczenia ZAS-KP na podstawie art. 
306ia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podafkowa, Dz.U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.) i uniknfl!cie 
konieczności zapłaty kary. Dodatkowo postulujemy wyeliminowanie przedmiotowej sankcji. Ewentualnie powinna 
być ona stosowana w przypadku, gdy wystawca faktury nie rozliczył się i: kwoty podatku wykazanego na fakturze. 

b) Sankcja za brak oznaczenia na faktun.e ,,mechanizm podzielonej płatności" 
W art. 1pkt9 llt .. a Projektu zaproponowano zmianę w art. 106e ust. 1 pkt 18 polegającą na dodaniu do katalogu 
informacji, jakle powinna zawierać faktura, specjalnego oznaczenia. w postaci z.apisu „mechanizm podzielonej 
płatności" zgodnie z art. 1 Decyzji Wykonawczej Rady (UE) 2019/210 z 18 lutego.2019 r. (Dz.U. UE l51/19). W art, 
1 pkt 9 lit. c Projektu zaproponowano dodanie do art. 106e ust. 12 nakładającego na wystawcę faktury sankcję w 
wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze za nieumieszczenje na wystawianej fakturze specjalnego 
oznaczenia "mechanizm podzielonej płatności", będącego informatj~ ż.e przedmiotowa faktura z uwagi na 
przedmiot transakcji oraz kwotę powinna zostać zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 
Brak stosownego oznaczenja nie· zwalnia z obowiązku zastosowania przez na~cę metody podzielonej płatności 
przy zapłacie za towary/usługi wykazane w załączniku nr 15 do ustawy VAT. W tym przypadku wysokość sankcji jest 
zdecydowanie niewspółmierna do skali przewinienia. Uchybienie formalne nie powinno być sankcjonowane tak 

, W'f$Okimi karami, Jednocześnie Proj~kt nie precyzuje, czy w przypadku VJYStawienia faktury korygującej, w której 
uzupełniono brakujący element faktury uchroni to wystawcę faktury od konieczności zapłaty ww. sankcji. 
Postulujemy "'·'Yeliminowanie przedmiotowej sankcji. Ewentualnie powinna być ona stosowana w przypadku, gdlt. 

wystawca faktury nie rozliczył się z kwoty podatku wykazanego na fakturze. 

Dodatkowo należy wskazać, że przepisy Projektu ustawy nie odnoszą się~ do możliwości W)'5ta\Vienra faktury 
korygującej/lub noty korygującej z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności.;, która poprawiłaby fakturę 
wystawioną bez takiej adnotacji. POPiHN postuluje uregulowanie takich sytuacji, gdyż konsekwencje pominięcia 
adnotacji „MP?"' są bardzo poważne na poziomie działalności opetacyjnej podatników, przy czym mogą wynikać z 
rrornyłki lub niedopatrzenia. Zapewnienie możliwości skorygowania faktury, np. w terminie do upływu terminu 
płatności uchroni podatnika przed konsekwencjami nłezamlerzonego błędu. Dlatego też zasadne jest uregulowanie 
zasad korygowania takich faktur, tak aby sankcja nie znalazła zastosowania. W związku z tym POPiHN proponuje -
analogicznie jak w art. 112b ust. 1 ustawy o VAT - nie stosować sankcji, gdy podatnik dokona korekty faktury 
niezawierającej adnotacji „mechanizm podzielonej płatnośd" w terminie do rozpoczęcia kontroli podatkowej lub 
kontroli c-eln~skarbowej. 
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4. Płatności zaliczkowe w kontekście mechanizrnu podzielonej płatności 

POPlHN zwraca również uwagę, iż proponowane przepisy nie regulują kwestii zaliczek. Możliwa jest w związku z 
tym następująca sytuacj.a: 

Przy.kład: kontrahent wpłacił zaliczkę, np. na 100 tys. na podstawie wezwania do zapłaty, czy faktury proforma za 
towar objęty załącznikiem nr 15 (np. benzyna), natomiast fakturę w rozumieniu VAT dokumentującą zaliczkę 
otrzyma zgodnie z prz.episa.mi ustawy VAT, tj. w 15 dniu miesiąca następującego pe miesiącu otrzymania zaliczki. 
Zgodnie z Objaśnien iami MF do przepisów o fakultatywnym mechanizmie podzielonej płatności nie możn:a dokonać 
zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności (M PP) na podstawie innych dokumentów niż faktura. W konsekwencji 
niektóre transakcje, gdzie płatność nie jest realizowana na. podstawie faktury (faktury zaliczkowej) pozostaną poza 
możliwością zapłaty w MPP. 
Zatem cręść transakcji za towary wykazane w załączniku nr 15 moi.e pozostać poza przedmiotov.tymi regulacjami a 

tym samym dalej pozostanie mozłiwość nadużyć. Dlatego też jeśli intencją opiniowanego projektu jest 
pozostawienie płatności zaliczek poza MPP, postulujemy, aby uregulować to jednoznacznie w projektowanych 
przepisach, np. poprzez dodanie przepisu, który dopuszczałby zapłatę za towary i usługi z załącznika nr 15 poza 
mechanizmem podzielonej pratnoścl, w przypadku zapłaty zaliczki nieudokumentowanej fakturą. Natomia.s.t Jesti 
intencją jest objęcie mechanizmem podzielonej płatności zaliczkowych nieudokumentowanych fakturą, POPiHN 
sugeruje odpowiednią modyfikację przepisów, w ten sposób, aby wynikało z nich, że MPP objęte są płatności 
zaliczek za towary i usługi z załącznika nr 15, nawet jeśli nie została wystawiona faktura. Konsekwencją tego byłoby 
również odpowiednie- dostosowanie przepisów w zakresie komunikatu prz.elewu. 
W komunikacie przelewu można wprowadzić zamiast numer.u faktury informację np.: 

• 11z.aliczka za towar''. 

5. Płatności w obcych walutach 

Przepisy Projektu o obowiązkowym mechanizmie podzielonej płatności budzą też wątpliwości cz:./ będą miały 
zastosowanie do zapłaty za towary i usłl)gi v.'j'mienione w załączniku nr 15., ale realizowane w innej walucie niż w 

polskich złotych. Towary i usługi wymienione w załączniku nr 15, np. benzyny, oleje napędowe, gazy prz.eznaczone 
do napędu silników spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym; usługi w zakresie przenoszenia 
uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w praktyce biznesowej mogą być rozliczane w innej walucie niż złoty 
polski. Obecne przepisy o fakultatywnym mechanizmie podzielonej płatności i objaśnienia MF wykluczają z 
fakultatywnego MPP zapłatę za towary i usługi w innej walucie niż w polskich złotych. W odpowiedz.i na interpelację 
poselską {nr PT8.054.15.2018.TXZ.130E} Ministerstwo Finansów wsRazywało, że „dopuszczenie przelewów 
walutowych wiązałoby się dla banków z bardzo dużym nakładem środków na stworzenie oraz obsługę możliwości 
dokonywania takich przelewów, które w ogólnej ilości przelewów stanowią bardzo znikomą część. Koszt nakładów 
do korzyści byiby w tym przypadku niewspółmierny szczególnie, że to właśnie banki poniosą znaczną część kosztów 
wprowadzenia i funkcjonowania MPP". Należy dodatkowo wskazać, iż na gruncie obecnych regulacji ustawy 29 
sierpnia 1997r. Prawo bankowe, rachunek VAT prowadzony jest w walucie polskiej. W konsekwencji, jeśli intencją 
Projektodawcy jest objęcie płatności w walutach obcych mechanizmem MPP, należy wziąć po.d uwagę trudności 
techniczne zwią;zane z przeprocesowaniem takiego przelewu. CZy nabywca będzie zmuszony w takiej sytuacji do 
dokonywania przelewu kwoty netto na rachunek w EUR, a kwoty VAT w PLN? W opinii podmiotow zrzeszonych w 
ramach POPiHN taki scenariusz rodziłby bardzo dużo dodatkowych czynności administracyjnych i generuje ryzyko 
popełnienia błędu. Biorąc te wszystkie okoliczności pod uwagę, postulujemy, aby jednoznacznie uregutować, czy 
płatności w innej walucie podlegają mechanizmowi podi:ier.onej płatności. 

6. Oznaczenie na fakturze „Mechanizm podzielonej płatności" 



POLSKA ORGAl':UZAOA 
PRZEMYSŁU I HANDLU NAFTOWEGO 

ul. Rejtana 17 lok. 36 
02~516 Warszawa 

tel./fax 22 848 45 90 

Projekt proponuje odpowiednią modyfikację art. 106 e ust. 18 ustawy o VAT, tj. wymóg umieszczenia na fakturze 
wyrazów „mechanizm podzielonej płatności". Zmiana ta wymaga odpowiedniej zmiany systemowej, a przy skali 
działalności podmiotów zrzeszonych w ramach POPiHN i różnorodności transakcji dostosowanie się do tego 
wymogu będzie procesem niezwykle skomplikowanym. Podmioty zrzeszone w ramach POPiHN dokonują zarówno 
sprzedaży towarów, które będą objęte obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności, ale również innych 
towarów, nie podlegających temu obowiąz.kowi. W praktyce może zdarzyć się pnypadek, że na jednej fakturze 
·wystawionej pn:ez podatnika będzie udokumentowana sprzedaż towarów objętych obowiązkowym mechanizmem 
podzielonej płatności, jak również nieobjętych tym mechanizmem. W związku z tym, iż przewidziana jest surowa 
sankcja za brak umieszczenia wskazanego oznaczenia na fakturze, zasadne wydaje się zaadresm.•;anie do 
Projektodawcy następującego pytania. W przypadku, gdy podatnik umieszczał będzie na fakturze sprzedażowej 
opis: „w przypadku towarów wymienionych w załączniku 15 do ustawy o VAT, gdy wartość transakcji przekracza 15 
tysięcy złotych zastosowanie znajduje mechanizm podzielonej płatności" - czy będzie to spełniało warunek 
proponm4'any w art. 106 ust.18 ustawy o VAT? 
Generalnie jednak wymóg umieszczania dodatkowej informacji na fakturach „metoda podzielonej płatności" 
·wydaje się zbędnym wymogiem. Biorąc pod uwagę,_ że przesłanki do zastosowania mechanizmu podzielonej 
płatności są uregulowane w przepisach i na nabywcy ciąży obowiązek dokonania płatrrośti w odpowiedniej formie, 

nabywca sam może zdecydować czy dokonać płatności przy użyciu tej metody czy nie. Jeżeli natomiast wymóg 
pozostanie, to czy zostanie on spetniony w przypadku kiedy taki zapis znajdzie się na wszystkich fakturach bez 
względu na to czy obowiązkowy split payment ma zastosowanie czy nie. 

7. „Kompensaty'' w świetle proponowanych zmian 

W obrocie gospodarczym zdarzają się sytuacje, w których podmioty świadczące wzajemnie usługi, bądź 

dostarczające towary kompensują swoje wzajemne wierzytelności wynikające z wystawionych faktur. W 
przypadku, gdy wystawiona faktura będzie dokumentować towary bądź usługi objęte obowiązkowym 

mechanizmem podzielonej płatności, czy dopuszczalne będą wskazane kompensaty? Innymi słowy, czy 
obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie wyłączał możliwość dokonania kompensaty wzajemnych 
wierzytelności? 

8. „Podmiot obsługujący płatności" 

W ramach współpracy gospodarczej możliwe są modele, w których pomiędzy sprzedawcą, a nabywcą występuje 
podmiot obsługujący płatności, tj. podmiot, którego rola polega na przyjęciu płatności i przekazaniu należnej kwoty 
sprzedawcy. Podmiot obsługujący płatności nie uczestniczy w dostawie towaru, cz.y świadczeniu usługi, transakcja 
ma miejsce między sprzedawcą a nabywcą. W związku z obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności, 
pojawia się wątpliwość, czy taki model będzie dopuszczalny? Kto w takiej S\ftuacji będzie zobowiązany do 
posiadania rachunku VAT, o którym mowa w przepisach ustawy o VAT: sprzeda-.vca towarów, czy też podmiot 
obsługujący płatności?. 

S. Faktury korygujące vs. obligatoryjny meehanizm podzielonej płatności 

Proponowane przepisy dotyczące obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności nie regulują kwestii 
związanych z fakturami korygującymi. Proponowane przepisy referują do transakcji - mechanizmem objęta będzie 
transakcja spełniająca określone kryteria. Natomrast czy w sytuacji, w .której podmiot dokonuje korekty transakcji, 
w oparciu o którą dochodzi do zwiększenia kwoty pierwotnie zafakturowanej (nabywca będzie zobowiązany 
dopłacić kwotę) ezy obtigatoryjny split payment również będzie miał zastosowanie? 
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10. Przelewy zbiorcze 

Proponowana zmi:ana w art. 108a ust. 3a-3b ustawy VAT wprowadza możiiwość dokonywania jedriym 
komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę. W takim przypadku ustawodawca przewidział, z-e 
komunikat przelewu musi obejmować wszystkie faktury otrzymane przez podatnika w danym okresie od jedn.ego 
dostawcy i zawierać całą kwot~· podatku VAT wykazanego na tych otrzymanych faktura.eh. Wydaje się, że 
wprowadzenie obowiązku zapłatv w ramach mechanizmu podzielonej płatności za wszystkie faktury, również za te 
obejmujące towary i usługi niewymienione w projektowanym załączniku nr 15 jest niezgodne z Decyzją 
Wykonawczą Rapy {U E) 2019/210 z 18 lutego 2019 r. (Dz.U. UE LSl/19). 
Dodatkowo, w związku z proponowanym brzmieniem art. 108 a ust. 3a ustawy o VAT pojawia się wątpliwość, czy 
w sytuacji, w której podatnik otrzymuje kilka faktur wystawionych tego samego dnia raz w miesiącu - czy może 
dokonać przelewu zbiorczego, o którym mowa w tym przepisie. 
Dodatkowo wymaga doprecyzowania kwestia, że płatność zbiorcza za faktury otrzymane w jednym okresie 
ro-ziiczeniowym od danego kontrahenta obejmuje również faktury korygujące ( +/-}. Ponad to w uzasadnieniu do 
projektu wskazano, ie w sytuacji zbiorczych płatności, komunikat przelewu musi obejmować wszystkie faktury 
otrzymane jednego dnia więc w sytuacji, kiedy takie faktury będą miały różne terminy płatności skorzystanie ze 
zbiorczego przelewu tylko dla części faktur z takim samym terminem płatności, nie będzre możliwe. 
Proponujemy zmianę polegającą na możliwości przelewu zbiorczego za faktury i faktury korygujące otrzymane tego 
samego dnia lub w tym samym okresie rozliczeniowym bez zastrzeżenia, że komunikat przelewu musi obejmować 
wszystkie faktury z danego okresu mzliaeniowego. 

11. Płatności na rachunek powierniczy 

Mechanizm podzielnej płatności nie obejmował do tej pory tzw. rachunków powierniczych, które są powsiechnie 
stosowane przy największych krajowych inwestycjach budowlanych. Rachunek powierniczy, na który wpłacana jest 
całościowa kwota inwestycji, sluźy również konsorcjom firm prywatnych - pieniądze otrzymuje lider umowy, a 
następnie rozlicza się z pozostałymi wykonawcami. 
Powstaje wątpliwość - jak, w świetle proponowanych zmian, podatnicy powinni _postąpić wobec kontrahentów 
posługujących się w rozliczeniach rachunkami powierniczymi. 

12. Środki zgromadzone na rachunku VAT 

Bardzo pozytywnie oceniamy wprowadzenie zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 
(zamiana art. 62b ust. 2) polegającej na rozszer2eniu przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na 

zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznydl. podatku 
akcyzowego, należności celnych orąz składek ZUS. Istotnie zmniejszy to negatywne dla przedsiębiorców skutki 
wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielqnej płątności, które wynikają z ograniczonej dyspozycyjności 
środków zgromadzonych na rachunku VAT. 

13. Oleje smarowe jako przedmiot stosowania mechanizmu podzielonej płatności 

Przepisy dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności, takie i powodu sankcji przewidzianych w 
projekcie ustawy, muszą maksymalnie precyzyjnie określać przedmiotowy zakres stosowania obowiązkowych 
regulacji. Reguła ta niestety nie znalazła zastosowanie w odniesieniu do grupy produktów potocznie nazywanych 
„olejami smarowymi", Zgodnie z projektowanym art. 108a ust. la obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności 
będzie Qotyczył transakcji w zakresie towarów i usług. z załącznika 15 do ustawy o VAT. Pod pozycją 93 rzeczofl€go 
załą.anika, bez uszczegółowienia symbolem PKWiU, wymienione ·zostały wraz z olejami opałowymi właśnie oleje 
smarowe - z tą adnotację, ii pojęcia te powinny być rozumrane zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym. 
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Problem tkwi w tym, iż w przepisach dotyczących podatku akcyzowego brak jest definicji olejów smarowych. 
Powszechnie pod pojęciem olejów smarowych rozumie się produkty, których głównym zadaniem jest utworz.enie i 
utrzymywanie na powierzchni ciał stałych warstw zabezpieczająeych przed zatarciem i zmniejszających samo tacie. 
W celu 'AfYJaśnienia tego pojęcia, na niewiele zda nam s:ię sama nomenklatura scalona, ponieważ w zakresie kodów 
CN 271019 71 - 271019 99 posługuje się uzupełniająco pojęciami oleje smarowe i pozostałe oleje, choć w ŚWietle 
uwagi 3 lit a do działu 27 nomenklatury scalonej na pewno za oleje smarowe nie powinniśmy uznać olejów 
hydraulicznych i olejów transformatorowych. Z kolei same noty wyjaśniające do pozycji 2710 posługują się 
wymiennie pojęciami oleje smarowe i smary. Podobnie jak rozporządzenłe Parlamentu Europejski.ego i Rady (WE) 
nr 1099/2008 z dnia 22 października 2008 r. w sprawie statystyki energii, do którego wprost k.oresponduje ustawa 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetycz.ne. 
Warto podkreślić, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku akcyzowym spośród środkóv1 smarnych 
objętych kodem CN 2710 19 71 - 2710 19 99 opodatkpwaniu podatkiem akcyzowym podlegają nie tylko oleje 
smarowe, ale takie oleje pozostałe. Problem braku definicji olejów smarowych w przepisach akwwwvch, a w 
konsekwencji problem z przedmiotem opodatkowania na potrzeby tego podatku, został .zidentyfikowany w 2010 
roku. Zmiana w zakresie opodatkowania produktów o kodzte CN 2710 19 71 - 2710 19 99 została wprowadzona 1 
wrześrna 1010 r. ustawą z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie u:>tawy o podatku a~cyzowym oraz. niektórych innych 
ustaw (Oz.U.ZOW.1.51.1013). Warto przypomnieć uzasadnienie tej zmiany, które wydaje się być aktualne także w 
raląesie stosowania mechanizmu podzięl.onej płatności - „wprowadrenie zmiany podyktowane było 

sygnalizowanymi przez organy podatkowe wątpliwościami dotyczącymi zakresu stosowania staw1'ł 1180,00 zł/1000 
litrów. W celu doprecyzowania dotychczasowego brzmienia przedmiotowego przepisu zaproponowano zapis 
zgodny ze Wspólną Taryfą Celną, przy czym, co trzebi:l podkreślić, niezmieniony pozostał' zakres regulacji dotyczący 
wyrobów akcyz.owych objętych tymi samymi co obecnie kodami CN". 
Mając na uwadze powyższe w celu wyeliminowania wątpliwości, koniecznym jest doprecyzowanie zakresu 
przedmiotowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności dotyczącego olejów smarowych, a skoro przepis 
ten odsyła do ustawy o podatku akcyzowym, najlepiej posłużyć się klasyfikacją stosowaną na potrzeby tych 
przepisów czyli do Nomenklatury Scalonej CN. Co ważne projektowane zmiany przepisy ustawy o podatku od 
towarów i ustvg, przewidują posiłkowanie. się na potrzeby tego podatku Nomenklaturą Scaloną CN. Mechanizm ten 
stosowany jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
(wersja z dnia 21 marca 2019 r.) w art. 105 ust Sab, zgodnie z którym „do wyrobów, o których mowa w ust. Saa 
stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady 
(EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej 
Taryfy Celnej {Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 
2, str. 382, z pófo. zm.). Zmiany w Nomenklaturze Scalonej {CN) nie powodują zmian w podatku, o którym mowa 
w ust. Sa, jeżeli nie zostały określone w niniejszej ustawie. 

O. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY 

1 
Kopia wydągu z Krajowego Rejestru Sądowego 

2 

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany danych** zgłoszenia 
dokonanego dnia .„ .• „ •• ,„„„„„„„„„.„-„.„ ............... ~ .......... „ ...... . 

(podać datę z części F poprzedniego zgł.oszenia) 

F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE 
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Data Podpis 

28.05.2019 r „ ~} 
KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNE! ZA SKŁADANIE FAISZVWVCll ZEZNA~ 

Jestem świadomy odpowiedzialności- karnej za złożenie fałszywego oświadczenia „.„..... ..._ 

(podpi ~ 

Po:iaenie: 

L Jeże.li :tgloszenie ma na celu uwzgłęd11iet)ięmiian zaistniałych po dacie wniesienia ur.iędo~o formularza zgfostenia (art. 1 ust.6 ~rawy 
z dl'!ia-7 lipca 20os r-. o działalności lobbingowej w pr~~e stanowienia prawa} lub un•pełnienie braków formalnych popn:edniego zgłcszenia (§ 
3 roiponądreoia Rady Ministrów z dnia 22 sierpni<! 2011 r. w sprawie zgłaszania za interesowania pra~mi 11 ad projektami aktów normatywnych 
oraz projektami załażeń projektów ustaw (O?. U. f4r 181, poz. 1080)], w nowym urlędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie 
rubryki, powtanając również· dane, które zachowały swoją aktualnoSć. 

2. Część B formul<Jrza wypeł»i!I się w przypadku zgłoszenia dot~cego jednostki organizacyjnej orllz Wsytuaąl, gdy osoba fizyczna, która 
zgłasza -zainteresowanie pracami naci projektem zależeń projektu ust<iwy lub projektem aktu normatywnego, nie bę,dzie uczestniczyła osobiścfe w 
tych pracach. 

3. W cz~i O formularza, stos-ownie do okolicrno~ci, uwzględnia się dokumenty, o którłch mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7- lipca 2005 
r. e działalności lobbingo-wej w procesie stanowienia prawa, a takie pełnomocnictwa do wni~ienia z:głoszenia lub do repraentowaBia podmiotu 
w pracadi n<id projektem aktu normatyWnego lub ptejektu 2al<Jzer\ projektu ustawy. 

4. Cz:ę:ść E formularza wypełn ia się w pn;ypadku uzupełnienia braków formalnych lub .z.mi~ny danydl dotyczących wniesionego zgłoszen ia. 

Informacji!; Wzór wniosku znajduje się w ilozpon.ądzeniu Rady M inistrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. 
w sprawie zgła$:zania uinteresowania pracami nad projektami akt6w normatywnych oraz projekt.umi założeri projektów ustaw (Dz.U. Nr 181, 
poz. 1080) 
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w . nawiązaniu; do OPJ.,lbHkowanęgo tia stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji projektu 

ustawy o Z:mranie ustawy a podatku od towarów, i usług oraz niektórych innyoh ustaw z dnia 14 mają 

2019 r. (nr proJe~tu: UA4!5; dalej: ,,,Projekt') w imieni\,l lzby Gospądarczej Sprzedawąó_W Pbtskiego Węgła 
, . .. . 

{dałej: )zba") poniżefpraghiemy pgedstawić stanoviisko zrzeszonych w Izbie podmiotów zajmujących się · 

obrotem węglem kamiennym oraz Innymi paliwami stałymL 

!żba.jest czołową organ1Zacją branmwą, zrzeszającą krajowe podmioty :zajmujące się sprzeoa~ą węgla 
kamiennego., węgla brunatnego oraz innych paliw stałych. Jzbą. zrzęsza obecnie -ponad 100 

przedsiębiorstw· prowadzących działalfł()ść w zakres.ie obrotu wspomnianymi wyrobami -'- przy -~111) . 
grono to obęjmuJe zarówno duże i średme pachniofy prowadzą('_,e ~qziałaL„ość o znąo;z;nej skal!dak i mą{e 

i mikro ptz.edsiębtorstwcrn bardzo.,ograhiczonym zaple:czu flnan$)-wym czy personalnym. 

I Przed$tawiony Projekt ~kład.a bardzo daleko idące thodyfikac.'"je zasad obrotu węgłem kamiennym (oraz 

innymi w.ymbami dos~arczanyrtli pttęz zrzeszqne w Izbie poomJoty.), które w istotny sposób wpłyną 

oą. códzienhe :funkcjonowanie przedsiębiorstw prowadz:ących d:t;i~łalno$c· gospod.atczą w tym ;zakresie. 

Dlatego tez, Izba jako podmiot reprezentujący znaczną częsi; grona pddmfotów zaimu}ących się 

sprze,dażą węgla kamiennego (ot(3Z innyąh palf\v stałych) pragnie przedstawić stanowisko o.raz obawy 

zrzesza'nych w niejpód1Tli6tów_ W szczególności zrzesżenlw 17..hie przedsiębiorcy pragną:zwróelc uwagę 

Ministerstwa _ Fir'ii3ąsów na następujące kwestie dotyczące planowanych r-ozwiązań pr:zedsfaw'iónych 



w .Projekcie: 

•• brak u~adnienia ola objęcia obo.\Wj~wytn mechanizmem podzielonej płatności węgla 

~amiennegą oraz jnnych paliw $tafyoh 

• br'.ak uza;tetnrenla sankcji związanE!j z. ~.N.eN.ualriyrn pominięciem wymaganej i~l od tego, 
c-q nab.ywca·f.aktyeznie ·dokonał wpłaty na rachunek VAT 

• brak uzależnienJa sankci1 związanąj z. E:)We"ntuą!nym dQRonaniem wpłaty z pominięciem racllunku· 

VAT od tego, Gzi i:la faktt.i:fze dokumentującej transaktję zPStała umieszczona inronnacja 

o obowiązku zastasowarfia mechanizmu podzielonej płatności; 

• zniesieni.e r'nożliwOści skłactarilą oęklaracjl kwartalnych przez. podmt~ zajmujące się obrotem 

węglem kamiennym o.raz lht1Yi11i paliwami stałymi; 

• zbyt krótf<i okres· przejściowy na przygo:towanre się do wejścia w życię nqwyc;h regulauj.i. 

Jako orgailiżacja reprezentujcica fntętesy 21'Zes.wnyc.h w n·iet człOnków, lżba popfera: U.ziałania 

podejmowane przęz. ustawodawcę W celu wyel1mino.wania riięcre~lnych podmiot~w. działających w tzw. 
szarej strefie, która m~ stanowić nieuczciwą .konktirańtję dl.a zrzeszo.nych w Iz.Pie PQdmiotów,, 

pr.aw.adza,py.ch działalność zsodnie z obowią~jącymi przepisami. Niemniej. niektóre i': roz.Wi'ąza~ 

p~ewfdtianych w przedstawionym. Projekcie budzą poważne wątpliwości wśród człbnków Iżby -

,zwłaszeza z perspektywy proporcjonalności wdrażanych rozWiązań w odniesfsnio do zidentyfikowanych 
nadtlżyć w obr.ocie węgłem · j<amienr'lyrri;, jak i z perspektywy wpływu wprowa<Jzal'lYCh zmian na, już i tak 
niejędnokrotnie bar.dzo trudną, sytuację ekonomiczną polskich przedsiębtcroów P,r0Wad2*ych dzialalnośĆ; 

w .zakresie obrotu tym wyrobem . 

.Zgłaszane pbniżej zastr.zeżen.(a co do rozW!ązań przewid~an~h w Projekcie są o fyle istoine; że znaczną 

częśc spośród ztzeŚZtinych w Izbie podmiotaw st~owią nieduże, rodzinne. przeósiębi()l'Stv.ta, które nie 

dysponują zasobami pbZINalająoymi na zaangażowanie doda~owych 'Zasobów personalnych 

c'z)j: zewnęttznego wsp~rcla nae:tapie wdrażania nowych r~ulacji prawnych. 

1. Brak uzasadnienia dla cbięcia obo.Wązkowyin mechanizmem podzielónej p/'atności węgla 

kamiennego.oraz innych-paliw stałych 

Obowiąże~ ząst~>s0wanla mechanizmu padz.ieionej pmtrro.Sci, co do :zasady, ma z~$t~c W?fowadżoiiy 

w odniesieniu '(fa produktów, dla ktc5ryth 9betnie stosowane są różnego rodzaju mechanizmy słuźące 

przeciwdziałaniu . Radużyclom w zakresie PP<fętK1;1 dd. toYłai"ó.W I .uslug. OboWl8-..żl<OWy mechanizm 

~d:zjeJonej płatności' rna bowiem generaini'e .zna.leźć zastosowanie w odhi0.sierilu do towarów 

WYroienionych dotychczai; wi (i) załącznikach nr 11 r 14 - określ.ających zakres zastosowania 

m~haoizmu odwrotnego ·o.btjążęnia w odniesieniu do transakcji krajowych, (ii) załączniku nr 13 

(:Io .ustawy - określającym ,;:a~e.s fowaróv.;, qo ktć\t)/Gh zaS.tosówan.ie znalduje . mechanizm 

.odpowiedżiainaści $lidarnej. 

Węgiel kamie~y. węgiel brun'.ąloY czy koks na gruncie obecnie óbowiązującej ręgulacii n{ę 

są wymienione. we· wspomnianych pewyżej z~nikach do u5tawy, w Konsekwencji ezęgo nje ~ą 

również objęte WSp'Omńianymi powyżęj tnechan[Zmami zmierza.jącymi QO: .ogr:anicz.enia nadużyć. 



w zakre$1e p00atKU on t.owarów 1· usług. Tym samym dziwi fa~ ujęcia w ptoj~owanym · załączniku 
nr 15 do ustawy (z.ałąezonym qo Projektu) w p.ozy~jach 1.i ~- oraz w po~ycj~h .od 4. db 6. Węgla 
kamiennego, wę_gła- brttna.in~o, ko~s:u o.raz innych paliw stałych. 

Zamiar :opję~ia · ~PQ.mnianyen WyroOOW ob.Owrązkowy.m mechanJzmem pod:zielonej i;lłatności wyd.aJe·$ię 

być· tym bardziej nieuzasadniony •. .iż z perspe~ dotychczasowych- deśviiadczen zm.!3Zonych 
w. lzf)łe p~dsiębiorstw obrót. fyi.nt wyrobami nie wyąaje ·się- by~ szczególnie nara*O'ny· 

na nadużycia . czy oszus.twa podat{<o~, W ~ólnoś'ci .zrtesz~ni w Izbie przedsiębiorcy nre 

nbseiwują;. ~Y wostamim czasie wyrobyw.ęg1bwe (czy Inne pa(iwa staie ~kaząne w p·rajek~Je. ząłączgika 
nr 15) ł;lyły w.ykorzysfywane w procederże tzw. ~rozęfi pcx:fa{kewy<;h. Z .P.JJnkW. widzenia :zrzeszoilY'Zh 

w Izbie przedsiębi:orstw nie obserwuje się równięż, by w .oh$z~ C!br'.titu wspomnianymi pafiw~mł 

w .ostafn'ieh łatooh !Z:Więl<szyła się obecność podmJotóW z tzw. szęrej ~.ęl'y. 

W tym rnjejscu Izba pragnie podl<,reślić, że zrzeszeni przedsiębi0rey nie. twierd7ą. .że w ?akresie obroft.J 

pąUwąQ'i.l .$@.lyml rd~ QOChodzi du ~khkolwiek. nieprawidłowd:S.ći czy nadużyć - l~nakZę, zd~niem Izby,. 

tego ro:d:Z!aju zjawiska nie zaehod~ą. w tym 0bsz.ąr2;~ w zakresie większym ni2 w przypadku innych branż. 

Tym samym brakJ~st uzasą-~nienia -dla wprowadzenia w odniesieniu do dQ.$tawwęgJ~ kamiem1eg9 

QJ"aZ inny~h paliw stałych tak rygorystyt:znego rozwiązania, jakim jest obo'NiązJ<o~ me~hanizm 

po~~k,męj płatntiśe! -w s.ytu:acji gdy branże narażone w 'takim Samym !;topnh.i nil. ryzyko nadużyt 

podątk~yćh m()gą w cłarszyrn J:iągu fu.nkcjonować na dotychczasowych zasadach. 

Zamiar obj~cia .oboWiąi:Kówym męchani,żm:em podzielonej płatności dostaw węgla Kamioonego ~oraz 

innych paliw p;tajy~h ; wymienionych w projekcie :załącznika nr 15 oo ustawy wydaje srę być 

nieproporcjonalny do· zaobserwovv.anyeh ryz.yl< popatkowych w tym obszarze. Tym bardziej. iż toz:Ważarie 

rozwiązanie jest kolejnym obowiązkiem nakładanym W ciągu ostatnich młesi~cy na branżę: wę$.łową. N'ie 

można bowiem pominąć faj(;tu, iż dostawy Węgla ora? lnnyćh ~aliw stałych zostały objęfe przys().ią5zQnyni 
obowiązkiem wdrożenia tzw. kas onlina Oznacza to, Z.e dostawcy przediiliotowyeh wyr.obów, jęk~ jęd_ni 

z pierwszych będą musieli zastąpić obecnie stosowane l!rządzenia nowymi kąs~mi fiskalnymi. - co będzie. 

wiązało się. zar6wno z k:0nieczno~ią ponies.ienią dodatkó'.'Vy'ch nakładów finansowych jak J podjęciem 
dodatkowych działań, np. w Cę\1,1. żapewhierii~ odpowiedn.iej łączności z Internetem .poszczególnych 
składów opału, które niejednokrqtn~a znąjdują słę w odłegłycłl lokalizacjach czy rnni~j_sz~h 

miejscowośdach . 

. Już samo obj~cie paliw stałych obowiązkiem· przyspieszonego wdrożenia kas onlin.e stanowi. 
dla szerokiego grona zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców ~$~otne utr@nięnle w pro~d.zęniu diiałalnośd 

_gąspodĘJrczeJ. - konieczne. jest bowiem m.in. zaang~~ie d~ :§rodków finaosowych., które 

mogłyby np. zostać. przeznaczone n.a· zakµp towarów haiidlówych do tia!sze} odspizetlaey. Dodatkowo 

zmiany te wymagają istotnego zaar\gażowania. c:z;}lsowego za strony samych przedsiębiarcóW ·.oraz ićh 

pr:acownikóvv, co również wpływa negatywnie na prowadzoną działalno~ć gospodarczą. gdyż z uwagi 

na' k9nietżno~ć Wdrożenia nowych re~gul.atji muszą ZC>Stac ogranicwlie ńontl.ę\ln·e ·czynnOści związane 

z samą działalnością - np. konta.kt.z ctostawcaml czy pol:encji:łlnY.ftii'klientami. 

Wpr.owa(l.zenie: w ta~ ~rótkim . okresłe czasu dwóch dodatk<!twych ob.~iąźe.ń dla: do~~~Weó\rV węgla 
oraz innych paliw stałych przekracza mO.ZliwoŚci tych podmi~w - wśr'Od .któ(yeh znaczną cz~śĆ 
s~nowią małe, rodzinne. przedsiębiorstwa o ogr~niGZOnycit ~obach finansowych cz:y 



per~onaJn).'Ch. 

Kwestia ta nabre~ jes~ze bardziej isfotrie.go- znaczenia, jeśli sp·ójrzy się na zmlatly wprowądz9ne 

w obszarze obrotu węglem karnien_nym (eraz innymi paliwami .stałymi) nie ~ ~ .grunx:;fe ~stewy 
·o podatku od toVl(ęr~W i. uzh;Jg~ ąte· ró.\oVf>lięZ iftn.yth re.gulacji prawnych. którym podlega obrót tymi 

'l'tyrohamr. W ciągtl ostatnich 12 miesięcy d.QStaw~y W"yrąbów węglówych (którzy jąk jw wspomniano 

powyżej dysponują ~sto bc;irózo ograniewnym zapieczem}; oprócz d~o,sowania stę do no'J.iych 

1'.eQulacji z Zal<:re5u UsfuWy O J)P<:latkJJ ocj to~óW J U.sług, musieU w szczególności: 

• wdrożyć postanowienia wynikające z ki!kt.mastu uchwał antysmogowych przyjmowanych przez 

poszczęgóhe· sejmiki wojewódzk,ie; 

•· i:Jtżygotować 'Się. dO Wdrożenia nowęlizacji usta,w-; z dnia 25 sierpnia 200~ r. o systemie 

monitorowani.a t !roń.trałowania jakosci_ pailw, ~óra wprowac;iziła m. in.. obQwiązek Wystawiania 

świadectw jaJ\ości; 

• ..yorożyć zniodyfikowatJe uisady stosowania zwolnień .wyrobów węglowych Od akcyzy; które 

zostaiywprowadzone nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym. 

Powy.Zs.ze zmiany w otoozenfu. prawnym skutkują kpńle-c;znośóią bardzo istotne.ge zaan~ażo.wania 

C'ż,aso~o i finansowego ze strony przedsiębiOrWW zajmująpwh się obrotem węglem .kamiennym 

oraz innymi paliwami stałymi, CO· w negatywny sposób wpływa na ich płynność finansową i motliwbść. 
prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzenie, ~olejnego obowiązku wiążącego się 

Z .kotiiecznośCią dodatkowegd· żaangazowania po ~tróni,e W$pomnia.ny~h przedsiębiórCÓ.W~ n\oże 

przekraczać możfiwości wielu .spGŚJ"ód ma.łych da&taWcóW, kt-Ony już teraz borykaj~ Się 

z nałożo.nymi ila nich. obostrzeniami. To .zJrotei może skutkować korriecz:n,ością zakor\c4enict przez nfch 

prowadzeńia driała:lności g:oi;;po~czej, ~W nie będą ord w-~ skutecznie kohkurow~c z więk~tyrni 
podmiotami, l<tóre dysponują szaroi<lm zapl"eezem personalnym,. a niejednokrotnie również dużym gronem 

:z,eWt1ętl'Zńy-Ch doradców. 

Na ma~inesie Izba pragnie również wskązać, iż w.prowadzenie tak istotnych ograniczeń i obciążen 

w odniesieniu d9 kr.ajawych p9drTiiotóW ~ajtnująeych ·się obrotem węgiem kami~miyin i innymi palfwaJńi 

stałymi stoi w całkowitej ·sprz~tt®ci z dekłaf'owanym przez Rząd wsparciem dlą węgl~ 

kami~nneg~ - $(anowiącego przecie.ż- istetny element riiezafeżn~s:ci i be-zpJeczeństwa energetycznego 

kraju. T!'udh'.o tó'Wnlez pogodzić te działania z: obiecywanym W5pąn::iem dJa polskich, maty.eh 
przedsiębiorstw, kfóre toczą ną rynku nierówną walkę z międzynarddoWymi przedsiębiorstwam·i 

dysponl!Jącymi profesjonąlnym wsparciem zęwnętrznych podmiotów. 

W zwi~ku z powyższym Izba postulufe. o rozwaiłlriie możliwości usunięcia z projektu załącznika 

or 1~: (ł) pozycji 1. obejmującej węg~l kamienny .o, kodzie PKWiU 05.1Q.tQ;o, (ii) pozycji 2. 

obejmującej_ węgleł brunatny (Ugnit) o. k9~ie ,PKWiU óS.20· .. 10.0, (iii} poz}'cji 4. '9bejn'\ującej koks 

i p()łko.ką z węglą kamlenn~.o. i bruna~l'l~QQ {!igłiltU.) lub torfu oraz węgieł retortowy o kodzie. 

PKWiU 19.10.10~0. (iv) pozycji 5. obejmującej brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamienneg(i 

o kOdzie PKWiU 19.20.11.0,, (v) pozycji 6. obejmującej brykiety i pod~bne paliwa ,stałe z węgla 

brunatnego (lignitu). o ~ex.łzie PKWiU 19.20.12•0. 



2. Brak uzależn;enia sankcji związanej z ewentuatn.ym pominięciem wymaganej intormacii 
od tego, ezy nab:wvca· faktycznie. dCdconał wp/itń[,.na rachunek VAT 

Przed$1:awion.y P.rojęk~ w art 1 pkt ę lił:. .c}, ~pry Wprowadza da art, 106e usta~iy a podatku od !Pwarów 

i ooug ustęp 12.,1 przewiduje sanl<CJ'ę za wystawrenie faktory bez wymaganej adnotacjr o kon!eczrrości 

dokonywania wpłat z; zastosowanfem mechanizmu podzielonej płatności. Sank-tja ta w my.śl Projektu, 

co do zasady, ma przybierać" formę dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysok..osci 

odpowiadającej ·100% kwoty _podatku wykazanej na. (Janej fakturze. Prży czym ewentualne ustalenie 

Q:ądatkowego ·zobowiązania podatkOwegb nie będZie w jakikotwi.ek sposób uzależnione oo tego, 

czywpłata z tytułu danej faktury zQsfą~ zreal~zowana z zastosowaniem mechanizmll. podzielonej 

płatności. 

W konsekwencji dodatkowe zoboWięame podatkowe, w ;.nyśi Prąjelqu, ma być nakładane również 
w przypadku gdy pbmimo braku. slósownej fnformacji na fakturze, nabywca fal.<tycznie d.okoria.ł wpłaty 

kwqty podatek na rachunek VAT - np. na podstawie stosownycn postaną.Wień. zawartych w. umoWie 
Iub zamówieniU albo innych ustaleń przyjętyCh pomiędzy- dostaWCą i. naby.NC:ą. węgla k.atniennęgo 

(lub innego paliwą -stałego). Oznacza fo~ że dodatkowe. zbboWiązanie będzie nakładane na dostawców 

niezależnie od tego, czy.po stronie budżetu Skarbu Pan·stwa powstało jakiekolwiek ryzyko uszczuplenia. 

Zdaniem Izby; nakładanie na dostawców dodatkowego zobowiązaoi;;i podatkowego, w przypad\(.~ gdy nie 

doszło do rzetzywistego naruszenia interesu Skarbu Państwa. ani .narażenia ·pµdżetu na jak'.iekblwiek: 

f"YZYka (z u.wagi na dokonanie Wpłaty podatku na raćhunek VAT) nie znajduje żadnego racjonalrteso 
uzasadnienia i stanowi przejaw nadmiernej opresyjności wprowadzanych- regulaeji. Rozwiązanie to. 
jest równre.ż. sprzeczne z zasadą proporcjoną:lności - nakładana sankcja "(wynoeząca 100% kwoty 
podatku} nie jest bowiem proporcjonalna tlo pqwstałego uchybienia forrnalnegb', .które w ta.kim przypadku 

nie Wiązało się .t_jak.il\11<ó!Wlek.ryzyl'Qem d.la Skar~u Państwa. 

W zwłążku z powyższym. Izba wnosi o rezygnację :z nakładania na sprzedawców jakichkolwiek 

sankcji w przypadku a,dY pomimo braku umieszczenię stąsownych informacji na·. fakturze, 

nabywca d~~onał wPfaty należnoś.ci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

Alternatywnie, w prZypadku gdy całkowita rezygnatja z sarikGjl nie jest moż.li.wa do zaakceptowania przez 

ustawodawcę, Izba apeluje o zastąpienie sankcji przewidzianych w ProjekCie samą odpowirozialnoscią 

kamą .skarbową za nieprawidłowe WyS.fui,Vjęnie. fakrury ~ b~z możliWości nakładania. dtidęt)<Owego 

.zobowiązania poctatkoVifego_,, 

Niezaieżhie od powyźszego Izba pragnie również zwrócić uwagę na fakt, iż w przedstawionym Pro:iękcie 

nie została ure9ulowana kwestia ewentualnej korekty faktury w zakre$.ie. informacj.i _o obowiąn.u 

zastosowania mechanizmu pqdZielonej ptatnośe.i. w konsekwencji, zdaniem lzbY,~ mogą pojawić się 

liczne wątpliwości praktyczne, czy korekta faktury w zakresie wspomnianej adnotacji j~t skuteczna 

i poz}\'ąla na uniknięcie sankcji ·przewidzianych .w Projekcie. Dodatkowo nię Je& r:óWnież jasne, 

czy E!wentuarne uzapełnlenre takich inf.ormacji poptze~ · w;tstawięń!e ttOtY kqryg4fącej przez nabywcę 

to-..v.ąru jest $k.:uteczne. i pozwoli na unikhlęcie sankcJ1 prz:ę~ sprzedawcę. 

W ~ią2kµ z powyższym; w tell! uniknięcia wątpliwości oraz rozbieżności w .stoSQwaniu ną:wych regulacji, 

Izba postuluje o wprowadzenie zapis0w wprost wskazuj~ych, Że· dokon_anje ewentualnej korekty 

faktury (w tym równiez pop.rzez wystawienie noty k~r:ygt,1jącej przęz nal:)ywcę) Skutkuje· 



zniesieniem Qz.yka nałożenia sartktji hc;i sprzedawc;ę węglą (innych paliw stałych). 

3. Brak· uzalentienia sankcji zwi!ilzanej z ewentual.ń1tm dokonaniem . wpłaty z pominięciem 
rachunku VAT od t®,ó. czv na fakturze dOk:i.mientującer tr.ansak.cję została umieszczona 

informacja .o obowią:zku zastOsowanla mechantzmu podzielonej płatności 

Projekt ząkłada, ze w przypądku gdy nab}.JWC.e: towarów lub usług wymieniony.eh w załączniku nr 1.5 

<ló u.~taWy' o podatku od tpwa(ów I usług dókona vvpłaty naleźnnści z pominięciem mechanizmu 

podzielonej płatności, orgąn"' co do zasady, h.ęd.żrę n,akładać na ten podmiQt dodatkowe .zobowiązanie 
pod.atkqwe w· Wy,sokośai 10.0% kwoty podatku wskazanej na .danei fakturze, OOO.altowa w takim 

przypadku hclbywca nie będzie mógł również zakwałifikować danego wydatku do kosztów uzyskania 

przychodów w rozumieniu odpowiednio ustawy o podatku dochodo.wyrn od osób. fizycznych or,az 1.1$tawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych, 

Równocześnie pr'zeQstaWione brzmienie . .reguiacji nie przewiduje jakichkolwiek ągraniczen wspomnianycn 

sankcji w przypadku gdy brak wpłaty kwoty podatku na rachunek VAT .stanowi konsekwencję braku 

stosownej informacji na fakturze vtyStawionej przez sprt~cę I usługodawcę. Zdaniem ~zby nakładanie 

na nabywców towarów i usług wymienionych w załąqn.iku nr 1~ wsp,óhinianej sankcji, powinno 

być uzależnione: od tego, czy otrzymali oni stosowne informacje od dostawców I usfugodaw~ów -
zwłaszcza od tego, czy na fakturze dokumentującej daną transakcję została umieszczona stosowna 

adnotacja o konieczności zastosowania mechanizrri1.1 podzielonej płatności. 

W przeciwnym bowiem razie nabywcy będą ponosić odpowiedzialność za e\iventuatne uchybienia 

czy niepraWidłowości powstałe po $tronie poszczególnych ,dostawców I usługodawców, co stałoby 

w całkowitej sprzeczności z zasadą sprawiedli'N0.ści społecznej. 

Kwestia ta jest szczególnie. istotna z pef$pektywy obrotu węglem kamiennym oraz Innymi paliwami stałymi 

wymienionymi w projęktowanym załączrtiku nr 15 do ustawy - de grona riabyw:ców tych. wyrobów. należą 

bowiem w głównej mierze podmioty zufywające te paliwa1 które mają barctzo. ograniczoną wiedzę 

o obo-.viązująC.yćh o()()strzeni~cli w zakres.ie obrotu tymi paliwami. Dlatego też, niesprawiedliwym byłoby 

nakłada11ie na te podmioty san.kqjj w przypadku i;lÓY powstałe narus;zenie było bezpośrednią 

konsekwencją niespełniania obowiązków ciążących na . podmiotach zajiril]jących się profesjonalnym 

obrotem paliwami stałymi. 

Dodatkowo należy również zauważyć, iż katalog t0.waró:w 1 U$ług wymienionych w projekcie załącznika 

nr 15. do ustavvy zawiera równ.leż. wiele pozytji, .~ go których nabywcy moQą mi.eć uzasadnione 

wątpliwości co. do ich ewentualhef.jO; objęcia obowiąZkowym mechanfztnę,ni podzielonej płatnośct Bazując 

na dotychczasowych dośWiadczeniach, szczególne wątpliwości ·mOże budzić np. kwalffikaGja 'fóżneg<;> 

rodzaju usfug okQłobudoWląnych i pokrewnych - przy wdrożeniu obecnego brzmien.ia Projektu 

na nabywcę tego romj1.1 śwładczeń mógą'z9stać nałożone sank.~je- '1P· w przypadku gdy to usługodawra 

niepraw1dłowo zakwc;lfifikował wykonywane usługi na grun<;ie PKWiU lub nie przekazał nabywcy informacji 

o kwalifikacji skutkując.aj koniecznością zastosowania mechanizmu podzielonej płatricsci. To rozwiązanie 

wyq'ąje się być natoń'!i$St pozOO.wione jakiegokolwiek racjonalnego ąy sprawredliV'lQściowego 

uzasadnienia. 

W związku z powyZ:szym Izba postuluje o wprowadzenie modyfikacji połęgającej na uzależnieniu 



mo2Uwości .nałoż~nia na nabyv.rców .sankcji prze.Widzianych w Prolekeie (\za· d.tikonanie wpłaty 

z p()rńinięc-iem rachunku VAT} od t.ego,. ezy dQstawca I 1,1sługodawca umieścił rta ·fakturze 

st.osowną adrrotację o obligatoryjnym ~anizrni.e podzielcmej płatności. 

4. ZnJesjenie mOZJiwości składania deklaracii kwartalnych przez pod'ifti.t)tV , zajmuiące się 

obrotem W!f!łletlJ kamiennvm 

~wiony .Projekt -;zakłada, że podmtoty dokonujące· dostawy towarów {lub 9.,viadczące vsłu.g[~ 

wymienionych w załączniku nr '116 nie będ~ mogli korzystaę z upro~i~ pr.zewi{jzianeg.o w .art. 99 ust. 

3 u_sta'Ąt'y. 9 ppda:f.ku ód towaróW i .usfug; :polegaJącego· na mo.-zHwo,5ci składania kwartalnyctl deklaracji VAT 

- w przypadklJ ,gdy łączna ~ fyeh czynności w .l<tócytnk(lli.viek E'lliesłącu przekroczyła SO OOO złotych 

11etto. 

Jąk: wsJrezano. po~-ej_., istotną: grupą wsroo· dostawOOy.; węgla oraz innych _paliw stałych są małe, 

rodzi.fine fit'li'ly'. ktlWe d-ysf)omi}ą: bardzo ograniczonym zapleczem person.alnym i techniqt nynt. W związku 
z tym ż persp.ektyvey członków l.żbY możliwość składania k..w,artalnych deklaracji, stanowi istotne 

usprawnienie procesów, pozwafa~e na ograniczenie kosztów funkcjonowania prze(:lsiębior$tw. 

Tym .samyrn J?-r.i:e)Nidziane, w P.r:ojekcie usunięcie. możliwości korzystania ze wspomnianego. 

uproszczenia bęf,łzie· $f19wiło znaczne ob.ci~nie dla zrzeszonych w Izbie przedsiębiorci>w - w 

wieiu przypadkach konieczne będzie bowiem .zwiększenie: zapre<;z.ą perSóhainego po stronie tych 
podmiotów .oraz pt;:mi~ienie. doda.tkovv.ych kosztów zewnętrznej' obsługi. finanso.wo-księgo\11/ej. W już 

obecnie trudnej· s'yf.uatji ekonomie.zn.ej wspomnianycli pfZedsiębioroów. takie dodatkowe: ob-dążenie może 

skutkować po Ich stronie. konieCzrJost;ią ro:zw~żef.li~ z~kończei'lM:) pf.oV,Vadzęnla działalna$ci .gospodarczej; 
w którą niejednokrotnie sązaangafowane <;ąte. rod2.iny~ 

PoQkfeśtenla wymaga również fakt, iż prze.widziany w ProjekCie lifriit sprzedaży, który w ·taonyrn 

miesiącu (w ~nyM kWar.tale o~ w popi"ząQząjących 4 ~artałach} nie może przelm;iceyć kwoty 50 .OOO 
złotych' netto, w żadnym stop_niu f}ie uwzględnię specytiki pprptu paliwami. ~tałymL Należy bowięrn 

zauważyć, ze' w przypadku brąnży węglowej obserwuje się bardzo duże 5ezonowe wahania sprzedaży.._ 

w o.kresie wzmożonego- zapotrzebowania na paliwa stałe obrót poszczególnych' przedsiębioratw 

niejedno.1.<.rotnię j~t kilkanaście ra"f.Y wyższy niż w mieslą~. gdy zapotrzebowaflie to Jesf ogr.aniczone. 

Tym samym wprowa(:łzenie rozwiązania pr:zewidzłanego w Projekcie będzie skutkowało 

obowiązkiem składania miesięcznych deklaracji VAT przez przedsiębiorców, którzy -dokonują 

dQstaw paliw stałych w bard:zo niewielkich ilościach - a u których do przekroc.żenia tSQ.a limitu 

.dochodzi tylko rat Jup d~ razy do roku. w okresie wzmoi:c:mego zapotrzebowania rra ·surowce 
energetyczne. 

Pozbawi·enie sprzedawców węgla oraz innych paliw sta1ych możliwości składania k."Wwtafnych deklaracji 

VAT, abstrahując bd wsp:0mnianych powyżej trudności dla :branzy węglowej, ·wydaje się) być 
rozwiązaniem nietrafionym również z uwagl na jego bardzo QgrarilQ'Zony wptyw na ~zczełmęriie 

$ysłemu pOdatkowego. W śwl.etle pów~szego Izba wnos.i o za'~howanie mozliwości', S.kłąpan~ 

kwa.rt:a.łnych- deklaracji VAT przez małych podatników .zaj'muią:cyeh $ię .Pbrotem ·w.ęgtem 

kamienn_.vm orąz.iM.yild p.aliwami stałymi. 



5. Zbyt kr(itki okres: przefściowy na przygotowanie Się do wefścia w iyclę nowvch regy/aqi 

Przewidziana w Projekcie data wejścia w żyeie nowych r.egulacjł l!fostała wyznaczona na dzień 1 ~nia 

20.19 r. (z wyłączeniem regulacji dotycząc.ycb !;>raku m9żłhtlf0$ci ,z:~kwalffikowanią wydatków jakp ko~ów 

Lity5ka.nia 'pteychóda}. Należy zatem zauważyć, iż do planowanej daty wei$<::i~ w. ż.y~re noY.JY.Ch regµlacji 

na dzleir ·;z.łażenia niniejszego pi$ma ~Q- mniej niż 3 miesiące. Oo Wi'ticej okres ten pfZ)IPada 

na czas urlopowy-, w którym dosfępno:Só praGOWflików jest dość ograniczona. 

W śWietle powyższego Izba. pragnie zauw~ć;, iź pr-zewidziany w Pi"oje~ię Qk~~ p,r;.zśjsciówy nie Je§t 
tftłysfarczający do przygotowanią. się do w~');cia w :Zycie tak istotnych modyflkaqi. 

Kwestia ta jest ~.~6.Jnie istotna z per~pęlctyv(y W$.p.001nianych już poW)'Żftj ogranic~eń l>ranży 

~gtQw.ej - zwłaszcza. f4nkcjpnujących w ran:ta<;h tej J:iranży małych i rodzinnych prze<;lsiębiorstw, 

gctzie za sprawy finansowo.k$ięgowe często odpowiedzialna jest jedna osoba. Co Więtej z punktu 

~dzenia branzy Wę.glowej proponowana data wejścia w życie rrowęftzacji jest szczególnie niefartUnna. 

ponie,waż .. przy.pa.c:ta ona na. p~ek okresu wzmożonego .zapotnzebewania na surowce energefyc.zne, 

Tym samym n:ovfa r.egujacja dotl91Je btariżę węglową w sz.czegó!nle istotnym dla niej. momencie, kiedy tQ 

wypracowy'łiąne są przycl'l0dy PoZWa!ające przedsiębiorstwom na funkcjonowanie w pozostafych 

okresach. Wdroż.anie OO'itl)'ćh regulacji w tym momencie byłoby szczególnie skompiikcw.;ine z uwa91 
na liczbę transakcji reałi:zowanych w tym czasie~ która niejednokrotnie jest kilkanaście razy większa niż 
w pozostałych okresach. 

W związku z powyższym IZba, p~tµlµje zmraM polegającą na. wprowadzeniu dł~z~go O.kresu 
pn:ejściowego dla zasfosowania obowiązkowego m·echanizmu podzielonej płatności. 

Mając na uwa'Qz.e powyżS;?:e, w tmR;niu (.zby zwracamy sJę z uprnlrmą próśbą .o uwzględnięhie 

postulowanyell po'Mfl:ej zm~<3n w finalnej treśei projektowanej nowęJjzacji i: 

• 

• 

• 

l) .• 

rezygnację z o.bjęćia obowiązkowym meihanizmem podzielonej płatności towamw ujętych 

w pozycli 1. i 2. or;az p.ozycjach od 4. do 6. proj~u załącznika nr 15 do ustawy;. 

rriódyfikację za:~d nakładania sankcji 'w ·praypadku pominięcia informatji o konieczności 

zastosowariTa meGhanizmu podzielonel płatności .• polegającą na uzależnieniu n~ sankcji 

oo tego, r;zy nabywca dokonał wpłaty kwoty podatklJ na rachunek VAT; 

modyfikację zasad nakładania sankcji w przypa.dk14 do~onania :Wpłat z pominięciem me$anizmu 

podzielonej płatności, po!egaFiąą na uzależnieniu nałożenia sankcji od tego, cz:iJ wystawca 

4tt1~ !'la. fakt'l!.rze a9n0tatj.ę o: o~~W.iązkoWym zas'ID$.ó'Na.f\iV meęhanizmu podzlękinef 
płatności; 

rezygnację :z;. pozbaWlenia dostąWe:Qw węgla i innych paliw stałyGh możliwości składania 

kwartalnych dekl<1ratji VAT; 

wydłużenie okresu' przejśc!owego przewidzianego w. Projekoie. 

I bópis ~ Izby Gospodar.czej Sprzedawców l?olsld.ego. Węgla 
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E. Nini.ejs:z:e ~eni.e dóeyc2y u:zupelnieni a braków fo.rmal.:aych/2mi1row 'da:r;tyc:J::r* ·:ii:glosze:oi,ą 
.dókOil.anegci diA/ia .• „ ..••. "·" , • .•........ „ •• ' · . , •• ;. •• : •• · • • .' • • ~" " ••.•••••• 

~ $11\Ł,mAJĄCA ZGŁ0S'ZE!nE ~5 KafQwice,. &Jt. .lampy 14 . 
„„,-.-. · .. ..... ltltft" ·· .... ACłli~ 

• - · ~„ ~2 o...--. . . · . 71 .• ~„ 

ą. ~ oorooo:~~s~ ~J: &~ Sitł.A!lANnl ~z~ ~ 1 

q•ęoii. .frwia<iQmy odpąwie<iziilJ.llo.iqli ~ęj. za zło±eliie fali~ <ilświ,;adc'Z'e!nia • ~ 
(~pis) 

Je;ae{i Z:Qł'~ie riie·jest skłądaną w trybie art. 1ust.. 6 ustawy :z.dnia 7 lipca 2.005 r. o działalności 
lobbingowej w .procesie stanowienia prawa„ treś~ "· Zgłószenie .zmiany danych" skreśla. się. 
Niępotrzętioe skreśfić. 

Pouczenie; 
1. Jeż.eli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie .zmian za.lstniałyeh po dacie wniesiel"l~ 'Liraędówego 

furmuląrza· zgłoszenia (aft, {ust. 6 ustawy Z dbia 7 lipca 2005 r. Q t.fziałalno.śd lobbiJi!!JOwęj W procesie 
stanow~nia prawa)' lub uzupełnienie braków formainych poprzedniego ~rua .(§ $. rpzporz;..ąd,zenia 
Racfy Mili:istr(>W Z dnia 22 sierpnia .2011 r. w ~prawie Zgła.S2aoia zainteresowania ~i .nad projektami 
aktóW notmatywnyćh '.oraz projęktąJ'ni t'.aiużeń projekiow ustaw (OZ~ U. Nr .181, poz. 1q8o)). w nowym 
urzędowym formularzu. zgłoszenia należy wypełnić ~tkie rubryki, powtar:za.iąc również· dane, ktor0' 
zachowały S.\'i/Oją akti.j9lno$ć. 

2... Część B formularza wypełnia się w przypadkµ zgło~ienia d.ofyć.zą<:ęy0 jednos:tfd organizacyjnej 
oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która ~ła&za zainteresowanie pracami nad projektem założeń 
prąjektu u~ Ius projektem ak~ normatywnego~ nie będzie uczeajnlczyłą ~sot).isde w Wc.h pracach. 

3. W części D fonnular:za., stosownie do okoflczno$ei',. uwzgJę<,trUa się dokumenty, Q których mowa w 
art. 7 µst. 5 ·~tawy z dnia 7 lipca ~ r. p óziałaln-OSci lobbingow.ej w procesie stanowienia prawa. . ..a 
także- pęłnomocni~twa dó wniąsięn'ia zgł9~~ lub. do. reprezenfowa:nia· podmiotu w pracach nad 
projektem aktu normatywnego lub projektu .załoteń projektu 4st;:lwy. 

4, Część E. formularza wypełnia się w pr.eypac(ku \.\ZUp.ełnienra braków fł)rmalnych .lub zmiany danych 
dotyczących. wniesione.go zgłoszenia. · 

Informacja.: Wzór wnrosku zn;:ijctuj.e . się w Rozporządzeniu. ~dy Ministrów z dnia 22 sierpnia 2011 r. 
V.J sprawie żf}/aS,zaniazainteres~wania proacal')li nad projektami aktów notmal ywnych oiĘ: prpJektami. 
założeń projektow ustaw (Dz.U. Nr 181, p0z. 1080) 



Katowice, 12 listopada 2rrl8: f. 

-Działając w imieniu Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla {dalej: nlzba") zarejęstrowanej 
w Krajbwym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000445236 numer NłP 634~28-14-803, ż siedzibą w 
Katowicach pod adresem: ul. Józefa Lompy14, 40-040 Karowlce, niniejszym upoważniam: 

pana Łuk~ Janiga: 
', legitymującego $ię c:lov..10gem osobistym o numerze ---=-- - - ~-~ =:.::..:_..:.-_ -_ ~~ 

do .repre:ze'fltaqi Izby m.m. w Sejmie menacie RP, przed organami adnW'!is~ji f4ądoi..ve,ł (ria~1mi. 
ceh.tralnymi i terenowymi}, organami administracji samorządowej w toku prac legislacyjnych, konsultacji 
spOłeGzi:lych, konferencji i spotkań. 

NmiejSze uµowai:rlieffle obe~ ~ieZ: 

1. z~ie zaint~ priaeami nad projektami aktów prawnych, 
2. zgłaszanie uw.ag Izby de projektów lub obowiązujących aktów prawnych,. 
3. udzielania dodatkóWycii intprmacji i wyjaśnień związanych z obszarem działalności łżby, 
4. tworzenie i publikov.-arUe v-i imieniu Izby informacji prasowych oraz udzielanie wywiaąów, 
.5. pozostałe czynności podejmowąne w ramach udZiału Izby w procesie tworzenia istanowienia 

aktów prawnych. 

W fmłeniu Izby: 

izba C-ospod~ 
':>Pf"=Ol!tWCÓ>V Pobkb?go W~l.w 
-4C 955 K~t<:>w«:..- 1; ..lcr'lpy V 
<~ riOC~~36 i'rl" ii3~!'.8C.! 

~egoc 2<. i! 57:?7 , 



a PGNiG 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 
Centrala Spółki 

Wasz znak: 

Nasz znak: DV/0000106/2019 

Pan Wojciech Śliż 
Dyrektor 

Departament Podatku od Towarów i Usług 
Ministerstwo Finansów 

ul. Świętokrzyska 12 
00-916 Warszawa 

Warszawa, C czerwca 2019 r. 

Dot.: projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw (projekt z dnia 14 maja 2019 r.) 

~'2"""iDWj ~~~""-I 
w załączeniu przesyłam formularz zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem ustawy 

zawierający uwagi Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (dalej: PGNiG) 

do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw (projekt z dnia 14 maja 2019 r.) z uprzejmą prośbą o ich analizę oraz uwzględnienie 

w dalszym toku procesu legislacyjnego. 

Załącznik: 

1. Formularz zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem ustawy. 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul. M. Kasprzaka 25. 01 -224 Warszawa 
KRS 0000059492, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Xll Wydzial Gospodarczy KRS 
NIP 5250008028. REGON 012216736, kapitał zakładowy (opłacony w całości): 5 778 314 857 zł 
pgnig . pł 



Załącznik 

do rozporządzenia 
Rady Ministrów 
z dnia 22 sierpnia 2011 r. 

WZÓR URZĘDOWEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZAINTERESOWANIA PRACAMI 
NAD PROJEKTEM ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY, PROJEKTEM USTAWY LUB PROJEKTEM 

ROZPORZĄDZENIA 

ZGŁOSZENIE 

ZAINTERESOWANIA PRACAMI NAD PROJEKTEM - ZGŁOSZENIE ZMIANY DANYCH* 

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

(tytuł projektu założeń projektu ustawy, projektu ustawy lub projektu 
rozporządzenia - zgodnie z jego treścią udostępnioną w Biuletynie 

Informacji Publicznej 
lub informacją zamieszczoną w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, 

Prezesa Rady Ministrów albo ministrów) 

A. OZNACZENIE PODMIOTU ZAINTERESOWANEGO PRACAMI NAD PROJEKTEM 

1. Nazwa/imię i nazwisko** 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 
2. Adres siedziby/adres miejsca zamieszkania** 
ul. Kasprzaka 25 
01-224 Warszawa 
3. Adres do korespondencji i adres e-mail 
ul. Kasprzaka 25 
01-224 Warszawa 
B. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU WYMIENIONEGO W 
CZĘŚCI 

AW PRACACH NAD PROJEKTEM 

Lp. Imię i nazwisko Adres 

1 Łukasz Jagiełłowicz ul. Kasprzaka 25 
01-224 Warszawa 
E-mail: 
lukasz.jagiellowicz@pgnig.pl 

c. OPIS POSTULOWANEGO ROZWIĄZANIA PRAWNEGO, ZE WSKAZANIEM INTERESU BĘDĄCEGO 
PRZEDMIOTEM OCHRONY 

IL Wprowadzenie 

Niniejsze wystąpienie zawiera uwagi spółki pod firmą Polskie Górnictwo 

Naftowe i Gazownictwo S.A. (dalej: PGNiG) do projektu ustawy o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (projekt 

z dnia 14 maja 2019 r.). 

Uwagi PGNiG S.A. 

I. Uwagi ogólne 



1. Zdefiniowanie pojęcia „jednorazowej wartości transakcji". 

W pierwszej kolejności pragniemy wskazać na potrzebę zdefiniowania pojęcia 

„jednorazowej wartości transakcji". Brak definicji tego pojęcia rodzi 

ryzyko pojawienia się rozbieżnych interpretacji tego pojęcia w praktyce 

stosowania prawa. 

W wielu fragmentach projektu zmiany odnoszą się do transakcji określonych 

w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców1 
-

gdzie jest mowa o „jednorazowej wartości transakcji, bez względu na liczbę 

wynikających z niej płatności ( ... )". Przywołane pojęcie: 

• determinuje obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności, 

• wykorzystane jest przy określeniu zasad współodpowiedzialności 

podatnika z podmiotem dokonującym dostawy, 

• przywołane jest również w artykule określającym obowiązkowe elementy, 

jakie powinny być wskazane na fakturze. 

Jedyne wskazanie co do znaczenia wyżej wskazanego pojęcia, zaproponowane 

zostało w judykaturze. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 

w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że „skoro w przypadku umowy zawartej na 

czas określony znana jest ogólna wartość transakcji, zatem to do niej, 

a nie do poszczególnych okresów rozliczeniowych (płatności za każdy miesiąc 

rozliczeniowy), odnosić będzie się pojęcie jednorazowej wartości 

transakcji. Należy przyjąć, że dotyczy to wartości transakcji bez względu 

na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczających równowartość 

15 000,00 zł. W konsekwencji jednorazowa wartość transakcji oznacza ogólną 

wartość wierzytelności lub zobowiązań określoną w umowie. Przymiot 

jednorazowości nie odnosi się do liczby płatności, lecz odzwierciedla wymóg 

powiązania poszczególnych świadczeń w jednym stosunku umownym" 2
• 

W związku z powyższym proponuje się dodanie do projektu zmiany mającej 

na celu zdefiniowanie „jednorazowej wartości transakcji" w sposób zbliżony 

do uzasadnienia przywołanego wyroku. 

2. Uregulowanie stosowania przepisów wobec faktur korygujących. 

Zwracamy ponadto uwagę, że w przepisach projektowanej ustawy brakuje 

odniesienia do faktur korygujących. w związku z powyższym 

nie rozstrzygnięto bezpośrednio, czy zasady podzielonej płatności stosuje 

1 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2018 poz. 646 ze zm.). 
2 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 września 2017, sygn. akt 
I SANVr 688/17; podobnie I. Lewandowska, Gotówka do 15 tys. euro, „Rzeczpospolita" z 16.08.2004 r., s. 
C2. 
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się również do tych faktur . 

V. Uwagi szczegółowe 

1. Wprowadzenie możliwości skorygowania faktury . 

Propozycja: 

Zmiana brzmienia art. 1 pkt 9c w części wprowadzającej art. 106e ust. 12: 

„12. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem 

ust. 1 pkt 18, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno

skarbowego wzywa do jej skorygowania w ciągu 14 dni. W przypadku 

niezastosowania się do wezwania ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe 

w wysokości odpowiadającej -±--8-8 20 % kwoty podatku wykazanego na tej 

fakturze. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą 

odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, 

dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się." 

Uzasadnienie: 

Proponujemy zmianę treści projektowanego przepisu. Po pierwsze, 

zaproponowana sankcja wydaje się być niewspółmierna do przewinienia. 

Z tytułu stwierdzonych błędów w rozliczaniu VAT istnieją już w ustawie 

sankcje podatkowe w postaci dodatkowego zobowiązania (art. 112b ustawy). 

W związku z powyższym proponujemy obniżyć jej wysokość do 20 %. Po drugie, 

projekt nie przewiduje możliwości korekty błędów, dlatego proponujemy, 

by przed ustaleniem dodatkowego zobowiązania przez organ podatkowy istniała 

możliwość skorygowania faktury. 

2. Wprowadzenie możliwości uregulowania płatności w mechanizmie 

podzielonej płatności po wezwaniu przez organ. 

Propozycja: 

Zmiana brzmienia art. 1 pkt 10 lit. c w części wprowadzającej art. 108a 

ust. 7: 

„7. W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem 

ust. la, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego, 

wzywa do uregu1owania płatności w mechanizmie podzie1onej płatności w ciągu 

14 dni. W przypadku niezastosowania się do wezwania ustala dodatkowe 

zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej -±--8-8 20 % kwoty podatku 

wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność. W stosunku do osób 

fizycznych, które za 

skarbowe albo za 

ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie 

przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania 

podatkowego nie ustala się." 
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Uzasadnienie: 

Biorąc pod uwagę fakt, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności 

ma na celu przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, wskazanym 

byłoby umożliwienie skorygowania błędu powstałego jedynie w wyniku pomyłki 

prowadzącej do uszczuplenia należności publicznoprawnych (podatków) . 

Analogicznie jak w uwadze powyższej postulujemy obniżenie sankcji jako 

niewspółmiernej do przewinienia. 

Pragniemy ponadto wskazać, że zmiana (sankcja) odnosi się do 

co do których podatnicy obowiązani są zastosować mechanizm 

transakcji, 

podzielonej 

płatności, a nie do faktur ze wskazaniem "mechanizm podzielonej płatności". 

Wywołuje to wątpliwość co do tego, czy nabywca będzie karany również 

za sytuacje kiedy otrzyma fakturę, dla której dostawca powinien 

na formularzu faktury wskazać określenie "mechanizm podzielonej płatności". 

Może to oznaczać, że nabywca, by nie przeoczyć takiej płatności, będzie 

musiał dokonać dokładnej analizy każdej otrzymanej faktury pod kątem tego 

czy dana transakcja podlega mechanizmowi podzielonej płatności czy nie. 

3. Rezygnacja z podwójnego karania za dokonanie płatności z pominięciem 

mechanizmu podzielonej płatności. 

Propozycja: 

Usunięcie art. 3 pkt 1 w części wprowadzającej art.15d ust.2 pkt 3: 

1) 11 /jSt. 1 1: pkt 2 kropkę zastęp/jje się h'j>'razeffl „lfjb" i dodaje się pkt 

3 i.· brzfflienifj: 

„3) została dokonana z pofflinięcieffl fflechaFliZffl/j podzielonej płatności 

określon:y'ffl Io' art. 108a /jSt. la /jSta1o·y o podatJrn od to1wró1: i /jSł/jg 

11 przypad1rn transakcji, których przedmioteffl są to11ary l/jb /jSł/jgi h'j>'mienione 

1o· załącznik/j nr 15 do tej /jsta1o'j>'." 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z treścią projektowanego przepisu podatnik nie zaliczy wydatku 

do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli za towar lub usługę objętą 

mechanizmem podzielonej płatności zapłaci w inny sposób. Oznacza 

to negatywne skutki w rozliczeniu podatku dochodowego z powodu błędnego 

sposobu dokonania płatności, mimo że podatnik zostanie już raz z tego 

tytułu ukarany sankcją w podatku VAT. W związku z powyższym proponujemy 

uchylenie projektowanego przepisu. 

4. Zmiana vacatio legis. 

Propozycja: 
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Art . 1 2 . Us t awa wchodz i w życ i e z dni em 1 września 20 1 9 r . I z wyj ątki em 

a rt . 2 , a rt . 3 i art . 10 , które ·.,.chodzą rnl życie z dni em 1 styczni a 2020 r . 

Uzasadni e ni e: 

Proponuj e my , aby us tawa wes zła w życie z dniem 1 stycz n ia 2020 roku. Za kres 

zmi an j aki e , każdy podatni k mus i przeprowadzić w u żyt kowanych systemach 

ks i ęgowych, w wewnętrznych p r ocedurach i z arządzeniach j est bardzo du ży , 

a za t e m koniec zne będz i e wprowad zenie czasochł onnych zmian 

wewnątrzorganizacyj nych . 

D. ZAŁĄCZONE DOKUMENTY 

1 Kopi a pełnomocnictwa 

2 Dowód u iszczenia opłaty s karbowej 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

E. Niniejsze zgłoszenie dotyczy uzupełnienia braków formalnych/zmiany 
danych** 

zgłoszenia dokonanego dnia 
..... . . .. . .... ........ . .............. . . . .. . ... 

(podać dat ę z części F pop rzedni e g o 
z gł oszenia) 

F. OSOBA SKŁADAJĄCA ZGŁOSZENIE 

Imi ę i na zwi sko Data Podpi s 

Łukasz Jagieł ł owi cz 06 . 06 . 20 1 9 ~yĘł(ADVREKTORA '=74 ~~ulacjl 
aw fłi~zynarodowych 

~ 

Łukasz Jagiełlowicz 

G. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ 
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Jestem świadomy odpow. · ~~~~'io~rnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia .. „ .. „ • . „ .. „„ „ · 1~~~nt Regulacji h 

faię'dzyila i:otdowyc 

(podpis) 

* 

** 

Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 
lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa -
treść: "- Zgłoszenie zmiany danych" skreśla się. 
Niepotrzebne skreślić. 

Pouczenie: 
1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie 

wniesienia urzędowego formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 
lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa.) lub uzupełnienie braków formalnych 
poprzedniego zgłoszenia 

(§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2011 r. w sprawie 
zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych oraz 
projektami założeń projektów ustaw Dz. U. Nr .. , poz. w nowym 
urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie rubryki, 
powtarzając również dane, które zachowały swoją aktualność. 

2. Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego 

jednostki organizacyjnej oraz w sytuacji, gdy osoba fizyczna, która 
zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem założeń projektu ustawy lub 
projektem aktu normatywnego, nie będzie uczestniczyła osobiście w tych 
pracach. 

3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzględnia się 

dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o 
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, 
a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania 
podmiotu w pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektu założeń 

projektu ustawy. 
4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków 

formalnych lub zmiany danych dotyczących wniesionego zgłoszenia. 
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-Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.675.2019.akr/9 

dot.: RM-10-99-19 z 1.07.2019 r. 

Opinia 

Warszawa, dnia lipca 2019 r. 

Pan 
Jacek Sasin 
Wiceprezes Rady Ministrów 
Sekretarz Rady Ministrów 

o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wyrażona przez ministra właściwego do spraw 

członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Premierze, 

w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię: 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Marian Banaś 
Minister Finansów 

Z poważaniem 


