ZAPANUJ NAD DUALNOŚCIĄ
split payment
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2. Podstawa prawna
Mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony przez
Ministerstwo Finansów w Ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 62).
19 lipca 2019 uchwalono ustawę o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, na mocy której od
1 listopada 2019 wprowadzony został obowiązkowy mechanizm
podzielonej płatności dla grupy blisko 150 towarów i usług przekraczających kwotę 15 tys. złotych.

3. Cel

5. Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019

Ministerstwo Finansów wprowadzając split payment za cel stawia sobie przede wszystkim:

Zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 listopada 2019 wprowadzony został obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dla grupy blisko 150 towarów i usług przekraczających kwotę 15 tys. złotych. Do
najistotniejszych grup towarów i usług zaliczyć można:

uszczelnienie systemu VAT,
zapobieganie unikaniu płacenia podatku VAT.

Komentarz
eksperta:
Mechanizm podzielonej płatności, obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2018. Przedsiębiorcy mogą
zdecydować się na rozliczenia w tej metodzie, ale nie jest ona obowiązkowa. Prognozujemy,
że zmiana w ustawodawstwie zadziała na zasadzie naczyń połączonych i w krótkim czasie
obejmie całość sektora B2B. enova365 jest gotowa na split payment, aby ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstwa w nowej rzeczywistości.
Agnieszka Opalińska, Kierownik Zespołu Księgowość enova365

4. Kogo obejmuje MPP?

Ustawa wprowadzająca split payment obowiązuje od 1 lipca 2018 roku. Ustawowo, mechanizm podzielonej płatności nie jest obowiązkowy. Przedsiębiorcy nie są zobligowani przepisami prawa do jego stosowania. Jednak przepisy są tak skonstruowane, że ze względu na
dbałość o wypłacalność firmy – bez przymusu prawnego – będą musieli go stosować.
Mechanizm podzielonej płatności dotyczy:
całego sektora B2B,
podmiotów sektora publicznego,
transakcji w PLN związanych z VAT.

wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
odpady, złom, surowce wtórne;
elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netbooki, laptopy,
konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
prawa do emisji gazów cieplarnianych;
roboty budowlane;
węgiel;
handel częściami do samochodów i motocykli

Obowiązek stosowania split payment występuje gdy zostaną spełnione warunki:
obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data
wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku;
wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy
nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

6. Założenia MPP

7. Plusy i minusy

Mechanizm podzielonej płatności został pomyślany tak, żeby jak najmniej zaingerować w dotychczasowe działania przedsiębiorców. W kwestii wystawiania faktur nie zmienia się nic, pewne zmiany nastąpiły w obszarze regulowania płatności. Dlatego banki oraz działy księgowe
musiały się przygotować na split payment.
Poniżej przedstawiamy podstawowe założenia MPP:

Od 1 lipca split payment zostal wprowadzony nieobowiązkowo. Dlatego też ustawodawca przewidział korzyści dla firm, które dobrowolnie przejdą na nowy mechanizm rozliczania:

1.

Faktury VAT z tytułu dostawy towarów i/lub świadczenia usług mogą być regulowane
jednym przelewem z podziałem płatności na dwie części:
pierwsza - wartość sprzedaży netto odprowadzana jest na rachunek
bankowy dostawcy
druga - kwota podatku VAT trafia na specjalny subkont dostawcy
– rachunek VAT.

2.
3.
4.

rachunek rozliczeniowy

rachunek VAT

saldo: +1000
N
PL

saldo: +100 PLN

+23 PLN

brak odpowiedzialności solidarnej,
brak sankcji podatkowych,
brak podwyższonych odsetek,
szybszy zwrot podatku,
obniżenie podatku VAT do zapłaty.

Szansami, które pojawiają się dla przedsiębiorców są także:
bezpieczniejsze pozyskanie kontrahenta - procedury należytej staranności
proponowane przez Ministerstwo Finansów,
zwiększenie świadomości zarzadzania płynnością finansową.

-23 PLN

-123 PLN

Zagrożenia
Split payment, niesie także za sobą zagrożenia. Oczywiście nie wiadomo jak
mechanizm będzie sprawdzał się w praktyce, ale eksperci sygnalizują wrażliwe kwestie:

Zapłata split payment dokonywana jest za pomocą dedykowanego komunikatu przelewu.

/VAT/10n,2n/IDC/14a/INV/35a/TXT/33a

Kwota VAT

NIP podatnika Numer faktury VAT Tekst wolny
lub Okres

Zastosowanie mechanizmu płatności podzielonej jest opcjonalne (decyduje
nabywca).
Środki pieniężne na koncie mogą być zasilane i wykorzystane na ściśle określone
operacje.

Ważne! Mechanizm split payment dotyczy przelewów z i na rachunek rozliczeniowy
prowadzony w PLN!

zamrożenie środków dla podatników rozliczających się kwartalnie,
nieprawidłowo realizowane przelewy MPP skutkujące zamrożeniem pieniędzy,
pojawiające się okazje do nadużyć (np. zapłata samego VAT w MPP i zaleganie z pozostałymi),
kontrahenci mogą zapłacić tylko kwotę VAT, a nie całościową wartość faktury,
dodatkową komplikacja procedur płatności.

8. Jak przygotować się na zmiany?

Zobacz jak wygląda nowe
okno przelewu w systemie

Przedsiębiorstwa, które chcą być gotowe na wprowadzenie mechanizmu podzielnej płatności w swojej firmie, muszą pamiętać o poniższych obszarach:

1.

Konto bankowe
upewnij się, że masz już założony dedykowany rachunek VAT. Od 1 lipca 2018 roku
banki powinny każdej firmie go założyć, ale lepiej się upewnić.

Wskazówka - Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, sprawdź czy korzystasz
z konta oszczędnościowo-rozliczeniowego (prywatnego) czy z rozliczeniowego (firmowego). Jeżeli
nie posiadasz konta firmowego – w takim wypadku nie zostanie Ci założony rachunek VAT

2.

System finansowo – księgowy
korzystając z oprogramowania, sprawdź czy została już wprowadzona aktualizacja,
to bardzo ważne do prawidłowego rozliczania faktur wedle nowego mechanizmu
dostosuj swoją obsługę: faktur, zleceń, przelewów do nowych wymagań,

Wskazówka
Oprogramowanie enova365 jest już dostosowana do obsługi mechanizmu podzielonej
płatności.

3.

Kontrahenci

jeżeli dobrowolnie chcesz przejść na rozliczenie w split payment, pamiętaj że to nie
Ty decydujesz, a Twoi nabywcy,
poinformuj swoich stałych kontrahentów, że jesteś już gotowy na rozliczenia w MPP.

4.

Płynność finansowa
przed przejściem na mechanizm podzielnej płatności, warto również zweryfikować
i dostosować swoje metody analizy i kontroli płynności finansowej lub przynajmniej
zanalizować jak ta metoda wpłynie na bilans finansowy przedsiębiorstwa,

na rachunek trafiać będą tylko kwoty VAT,
ustawa wskazuje jakie przelewy można realizować z rachunku VAT – zapoznaj się z
przepisam.

po przejściu na MPP trzeba będzie jeszcze lepiej planować wydatki przedsiębiorstwa.
Należy pamiętać, że z pieniędzy przelanych na rachunek VAT nie będzie można korzystać do zapłaty np. wynagrodzeń pracowników.

9. Rachunek VAT
Rachunek VAT będzie zakładany obligatoryjnie każdemu przedsiębiorcy, niezależnie czy od 1
lipca 2018 zdecydujesz się na przejście na split payment czy też nie. Poniżej przedstawiamy
kilka najważniejszych informacji związanych z dedykowanym rachunkiem:
konto będzie zakładane bezpłatnie i automatycznie do każdego rachunku rozliczeniowego

Wskazówka - Niektóre podmioty mają więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy. W celu założenia drugiego oraz kolejnych rachunków VAT do rachunku rozliczeniowego wymagane jest złożenie
wniosku do banku.

za założenie rachunku VAT odpowiedzialny jest bank,

Wskazówka - Upewnij się komu bank nadał dostęp do rachunku VAT.

Numer rachunku VAT nie funkcjonuje w obrocie gospodarczym, nie będzie też widoczny na
fakturze. To bank odpowiada za odpowiednie rozdzielenie kwot na rachunkach bankowych,
dlatego tak ważny jest komunikat przelewu. Musi składać się z poniższych elementów:
numer rachunku odbiorcy,
kwota brutto,
kwota VAT,
numer faktury,
NIP.

Wskazówka - Założenie konta jest darmowe. Dodatkowe opłaty mogą pojawić się przy okazji
wyciągów bankowych.
Wskazówka - Upewnij się, w jakiej formie i okresach będziesz otrzymywać wyciągi z rachunku
VAT – ustawowo banki muszą informować tylko o saldzie tego rachunku.

10. Płatności z rachunku VAT

11. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Zgodnie z art. 62b ust. 1 na rachunek VAT będą mogły być wpłacane środki pochodzące tylko z:

Do tej pory rozliczania VAT z Urzędem Skarbowym opierały się na zwrocie trwającym między
60 z możliwością przedłużenia do 180 dni.
Niektóre podatki jak CIT będą płacone z rachunku bieżącego, tak jak ma to miejsce do tej pory.
Natomiast z zapłatą kwoty VAT procedura się zmienia. Zlecenia zapłaty kwoty VAT następuje z
rachunku bieżącego. W jaki sposób?

zapłaty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług płaconej dostawcy
owarów lub usługodawcy w ramach split payment,
wpłaty kwot podatku od towarów i usług przez podatników, o których mowa w art. 103
ust. 5a ustawy o VAT (WNT paliw silnikowych) na rzecz płatników, o których mowa
w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu;
dokonania płatności z rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego
w tym samym banku.

Kwota VAT może zostać zwrócona w przypadku:
wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania (gdy do faktury pierwotnej miał zastosowanie mechanizm split payment),
zwrotu przez urząd skarbowy.

1.

Kwoty, które trafią na dedykowany rachunek VAT będzie można:
Uregulować rozrachunki VAT z kontrahentami
kwoty VAT z faktur VAT

Na przelew w systemie split payment, czyli z dwóch rachunków, nie będzie nakładana podwójna prowizja. W uzasadnieniu do projektu czytamy:
(...) Jeżeli więc opłata za normalny przelew wynosi np. 2 zł, to opłata za przelew w mechanizmie
podzielonej płatności nie może być wyższa, niż 2 zł. Czynnik finansowy nie może być czynnikiem
zniechęcającym podatników do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności. (...)

2.
3.

Rozliczyć się z Urzędem Skarbowym
płatności podatku VAT

bank sprawdza środki

bank przeksięgowuje środki
z rachunku VAT na rachunek
roziczeniowy

bank wykonuje przelew
z rachunku rozliczeniowego
do Urzędy Skarbowego

Zwrot VAT:
zwrot VAT w ciągu 60 dni będzie następował tak jak obecnie, na rachunek bieżący
przyspieszony zwrot VAT, w ciągu 25 dni, jest możliwy, ale trzeba pamiętać, że zwrócone środki VAT trafią na konto rozliczeniowe, ale bank przeksięguje je od razu na
rachunek VAT.

zwrot VAT 60 dni

zwrot VAT 25 dni

Przekazać VAT w ramach tej samem spółki
przekazanie pomiędzy rachunkami VAT w tym samym banku
Wskazówka - Odvatowienie środków jest możliwe. Firma musi zwrócić się do Naczelnika urzędu
skarbowego z prośbą o wydanie postanowienia. Po wydaniu postanowienia, będzie ono przesyłane drogą elektroniczną do banku. Wtedy bank z rachunku bieżącego na rachunek VAT zostaną
przeksięgowane środki do wysokości salda.

12. Split payment w enova365
W następstwie nowych przepisów, w programie enova365 wprowadzono szereg zmian usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorstwa w mechanizmie podzielonej płatności. Szukasz
sprawdzonego oprogramowania ERP, które pomoże Ci w split payment? Zobacz co oferuje najnowsza wersja:
wprowadzanie do systemu rachunków VAT oraz powiązania ich z odpowiednimi rachunkami rozliczeniowymi,
wskazanie powiązania pomiędzy rachunkami,
powiązanie jednego rachunku VAT z wieloma rachunkami rozliczeniowymi.
usprawnienia w zarządzaniu realizacją przelewów w MPP,
przelewy MPP po wyeksportowaniu do pliku uzyskują odpowiednią strukturę, zgodną z
dokumentacjami udostępnionymi przez banki (Elixir-0, Swift MT-103, ISO 20022),
automatyczne dodanie kwoty VAT w płatnościach,
dodanie mechanizmów wspierających rozliczanie rozrachunków realizowanych w MPP,
do enova365 Importy wyciągów bankowych, dodano mechanizm rozpoznania operacji
bankowych związanych z mechanizmem płatności podzielonej.

Wskazówka - Zachęcamy do przetestowania oprogramowania enova365.
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