
* Transakcja – suma kwot wynikająca z zawartej umowy (np. najmu, leasingu, świadczenia usług księgowych itp.), w  

                           umowie zawartej na czas oznaczony – suma kwot za cały okres, w umowie na czas nieoznaczony – suma  

                           narastająco od początku umowy plus okres wypowiedzenia umowy. 

 

 

Obowiązek regulowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego (obowiązuje) 

Dotyczy: płatności dokonywanych między przedsiębiorcami (B2B)  

Kwota transakcji*: przekracza 15.000,- zł. 

Konsekwencje uchybienia obowiązkom wynikającym z regulacji: nabywca nie może zaliczyć płatności w koszty uzyskania 

przychodu w części zapłaconej gotówką (o ile rozlicza podatek z uwzględnieniem kosztów). 

Wpłata gotówki w banku na rachunek dostawcy, zapłata kartą płatniczą lub poprzez kompensatę wzajemnych należności i 

zobowiązań stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z regulacji. 

Obowiązkowy split payment - od 1. Listopada 2019 roku. 

Dotyczy: płatności dokonywanych na rzecz czynnych podatników VAT (nie korzystających ze zwolnienia), które łącznie spełniają 

następujące warunki: 

1. Faktura VAT obejmuje co najmniej jedną pozycję z załącznika nr 15 do ustawy VAT (towary lub usługi) oraz  

2. Kwota faktury przekracza 15.000,- zł. oraz 

3. Faktura posiada adnotację o treści „mechanizm podzielonej płatności” (obowiązek wystawcy faktury spełniającej 

warunek pkt. 2 i 3. 

Konsekwencje uchybienia obowiązkom wynikającym ze „split payment”: 

1. 30 % sankcji dla wystawcy faktury od kwoty VAT przypadającej na dostawę towarów i usług objętą obowiązkiem na 

fakturze - za brak adnotacji na fakturze chyba, że nabywca dokona płatności w sposób przewidziany w regulacji (split payment). 

2. Brak zaliczenia w koszty PIT/CIT, kwoty zapłaty w części podlegającej obowiązkowi split payment (gdy faktura zawiera 

stosowną adnotację o tym obowiązku) dla nabywcy (obowiązuje od 01.01.2020 r.) 

3. 30 % sankcji dla nabywcy od kwoty VAT objętej obowiązkiem (niezależnie od istnienia stosownej adnotacji na fakturze)    

Zapłata za fakturę poprzez kompensatę wzajemnych należności i zobowiązań spełnia warunek zastosowania mechanizmu 

podzielonej płatności w części objętej tą kompensatą. 

Co można zrobić ze środkami zgromadzonymi na rachunku VAT: 

1. Zapłata zobowiązania z tytułu płatności za fakturę VAT (kwota VAT wskazana w poleceniu przelewu) 

2. Zapłata kwot zobowiązania w podatku VAT, PIT, CIT do Urzędu Skarbowego 

3. Zapłata kwot podatku akcyzowego, należności celnych oraz ZUS 

4. Zapłata odsetek od należności publicznoprawnych 

5. Możliwość wystąpienia do US o zwrot z rachunku VAT na rachunek „zwykły”. 

UWAGA: Zapłata kartą płatniczą nie spełnia warunku płatności „split payment” 

Biała lista rachunków bankowych – od 1. Stycznia 2020 r. 

Dotyczy: płatności dokonywanych na rzecz czynnych podatników VAT (niekorzystających ze zwolnienia) 

Kwota transakcji*: przekracza 15.000,- zł. 

Konsekwencje zapłaty na inny rachunek bankowy niż znajdujący się na „białej liście”  

1. kwota zapłaty w tej części nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w PIT i CIT 

2. nabywca ponosi solidarną odpowiedzialność ze sprzedawcą za nierozliczony VAT od transakcji   

Sankcji nie stosuje się: gdy zapłata zostanie dokonana na inny rachunek bankowy „firmowy” sprzedawcy metodą split payment 

(podzielona płatność) lub o jej dokonaniu zawiadomimy w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu naczelnika urzędu 

skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. 

Skutek regulacji dla wystawcy faktury: musi posiadać rachunek bankowy „firmowy” (z przypisanym rachunkiem VAT) 

Zgłoszenie rachunku do „białej listy” dokonujemy: 

 - dla spółek wpisanych do KRS     na druku NIP-8 do US 

 - dla spółek cywilnych      na druku NIP-2 do US 

 - dla jednoos. dział.gosp.      na druku CEiDG w Gminie 


