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Kiedy�nabywca�nie�skorzysta�z�ochrony�przy�płatności�metodą�split�payment

  Kiedy nabywca nie skorzysta z ochrony 
przy�płatności�metodą�split�payment

Wprowadzone z dniem 1 lipca 2018 r. przepisy o mechanizmie podzielonej płat-
ności mają chronić przede wszystkim interesy fiskalne, a więc budżet państwa. 
Wskazana metoda płatności służy również ochronie nabywcy towaru czy usługi. 
Można mówić też o systemie zachęt dla podatnika dokonującego zapłaty po-
przez split payment. Ten zakres ochrony jest jednak ograniczony, ale wydaje 
się, że dotyczy to przypadków typowych oszustw podatkowych. Z drugiej strony 
– trzeba zachować pewną ostrożność w relacjach z kontrahentami.

Na podstawie art. 108a ustawy o VAT podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą 
podatku, przy dokonywaniu płatności za tę fakturę mogą zastosować mechanizm podzie-
lonej płatności.

1.��System�zachęt�dla�dokonujących�zapłaty�przy�użyciu�
komunikatu�przelewu

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że zapłata kwoty odpo-
wiadającej całości albo części wynikającej z otrzymanej faktury kwoty:

■■ podatku jest dokonywana na rachunek VAT, 
■■ wartości sprzedaży netto jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek 

w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Jak z tego wynika, płatność musi być powiązana z fakturą. Przykładowo zatem opłacenie 
przy użyciu komunikatu przelewu tzw. faktury pro forma nie daje nabywcy ochrony związa-
nej z zastosowaniem mechanizmu split payment. 

Ten system ochronny czy system zachęt wskazano 
w art. 108c ustawy o VAT. Wynikają z niego następujące 
korzyści dla nabywcy: 

■■ zniesienie odpowiedzialności solidarnej nabywców to-
warów wrażliwych za zaległości podatkowe dokonują-
cego dostawy, 

■■ brak stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego, 
■■ ograniczenie zastosowania podwyższonych odsetek od zaległości. 

Chodzi tu zatem o odstąpienie od stosowania niektórych rozwiązań „sankcyjnych” w razie 
zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

1.1.�Solidarna�odpowiedzialność�
Podatnik VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów „wrażliwych”, wymienionych 
w zał. nr 13 do ustawy o VAT, odpowiada solidarnie (całym swoim majątkiem) wraz z pod-
miotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku propor-

UWAGA! 
Opłacenie przy użyciu 
komunikatu przelewu tzw. 
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nabywcy ochrony.




