
Bankowość transakcyjna 

Mechanizm płatności podzielonej (split payment) 
i jego wpływ na firmy
Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług do 30 czerwca 2018 r. każdy przedsiębiorca w każdym banku, w którym 
posiada rachunek bieżący lub pomocniczy, w tym w Banku Millennium, otrzyma 
nowy rachunek VAT. Rachunek ten założony będzie niezależnie od skali działalności 
prowadzonej przez przedsiębiorcę, bez wnioskowania, bez względu na to, czy 
f irma jest aktywnym płatnikiem podatku VAT. Rezygnacja z takiego rachunku nie 
jest możliwa. Ponadto 1 lipca 2018 r. każdy bank, w tym również Bank Millennium, 
udostępni przedsiębiorcom posiadającym rachunek VAT nowy rodzaj przelewu 
bankowego – przelew split payment (przelew płatności podzielonej/przelew VAT). 
Od przelewu standardowego będzie się on różnił zakresem informacji, tj. poza 
kwotą wartości brutto faktury niezbędne będzie uzupełnienie informacji o kwocie 
VAT, numerze faktury oraz numerze identyfikacyjnym odbiorcy przelewu.

Mechanizm podzielonej płatności zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar 
lub usługę na dwa odrębne rachunki – rachunek bankowy dostawcy oraz specjalny 
rachunek VAT. Będzie on stosowany dobrowolnie, to znaczy, że płatnik będzie 
decydował, czy zastosuje przelew split payment. Nabywca może opłacić w ten 
sposób również faktury zaliczkowe. Fakturę będzie można zapłacić mechanizmem 
podzielonej płatności w całości lub w części. 

Płatnik faktury wybierając płatność split payment, będzie dokonywał jednego 
przelewu na dotychczasowy numer rachunku odbiorcy. Bank obciąży kwotą 
VAT rachunek VAT, uzna tą kwotą rachunek rozliczeniowy, a następnie wyśle 
jeden przelew do odbiorcy, obciążając pe łną kwotą rachunek rozliczeniowy. 
Mechanizm podzielonej p łatności będzie miał zastosowanie dla p łatności za 
pojedynczą fak turę w złotych polskich. Oznacza to, że jeżeli obecnie f irma 
wykorzystuje zasadę łączenia płatności za faktury, powinna przeanalizować, czy 
jego zastosowanie będzie dla niej korzystne. 

Właścicielem środków zgromadzonych na rachunku VAT jest przedsiębiorca, 
ma on jednak ograniczoną możliwość korzystania z nich, co może wpłynąć 
negatywnie na cash f low f irmy. Środki mogą być wypłacone wyłącznie w celu 
dokonania wpłaty VAT do US, płatności VAT na rachunek VAT dostawcy lub 
zwrotu kwoty VAT (wynikającej z korekty) oraz przelewu środków między 
własnymi rachunkami VAT w tym samym banku. Każde z obciążeń tego rachunku 
(poza indywidualną decyzją US dotyczącą przeksięgowania środków) będzie 
mogło zostać zrealizowane wyłącznie przelewem split payment. Środki pieniężne 
zgromadzone na rachunku VAT będą wolne od zajęcia lub zabezpieczenia innych 
należności niż podatek od towarów i usług. Natomiast wierzytelności z rachunku 
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•	30	kwietnia	2018	r.	

 USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo przedsiębiorców oraz 
inne ustawy dotyczące działalności 
gospodarczej, która określa zasady 
wprowadzenia zmian w szeregu 
u s t aw od r ębnych ,  będąc ych 
konsekwencją uchwalenia ustawy 
– Prawo pr zedsiębiorców oraz 
innych ustaw z pakietu „Konstytucji 
Biznesu”. Na podstawie omawianej 
ustawy traci moc ustawa z dnia 
2 l ipca 2004 r.  o swobodzie 
działalności gospodarczej.

 USTAWA z dnia 6 marca 2018 r.  
P r a w o  p r z e d s i ę b i o r c ó w 
określająca zasady podejmowania, 
w y kony wan i a  i  z a końc zen i a 
dz i a ł a l nośc i  gospoda r c ze j  na 
t e r y to r i um R ze c z y pospo l i t e j 
Polskiej, w tym prawa i obowiązki 
pr zeds ięb iorców or a z zadania 
organów władzy publicznej w tym 
zakresie. 

 USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. 
o Rzeczniku Małych i Średnich 
P r ze d s i ę b i o r ców.  Z ad a n i e m 
rzecznika jest stanie na straży 
praw mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorców, w szczególności 
poszanowania zasady wolności 
działalności gospodarczej, pogłębiania 
zaufania przedsiębiorców do władzy 
publicznej, bezstronności i równego 
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Informator Banku Millennium – maj 2018 r.



VAT nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego oraz nie wchodzą 
do masy upadłościowej przedsiębiorstwa. 

Aby zachęcić przedsiębiorców do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, 
nowe regulacje przewidują system poniższych zachęt dla podatników: 
•  brak stosowania sankcyjnej (150%) stawki odsetek od zaległości podatkowych 

(w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego wynika z 95% faktur, które zostały 
zapłacone przy użyciu mechanizmu split payment),

•  brak 20%, 30% i 100% sankcji VAT,
•  wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy za VAT dostawcy tzw. towarów 

wrażliwych z załącznika nr 13 do ustawy o VAT, 
•  dyskonto opar te na stopie referencyjnej Narodowego Banku Polskiego 

w przypadku zapłaty podatku z rachunku VAT podatnika przed ustawowym 
terminem płatności, co może pozwolić na rzeczywiste zmniejszenie zobowiązania 
podatkowego w VAT,

•  podatnicy, którzy do tej pory ubiegali się o zwrot VAT w 60 dni, mogą skorzystać z krótszego 25-dniowego terminu zwrotu 
podatku bez możliwości jego wydłużenia, jeśli wskażą, że zwrot ma zostać dokonany na ich rachunek VAT (korzyść dostępna 
także dla nabywców).

Prognozy makroekonomiczne

Retoryka Rady Polityki Pieniężnej osłabia złotego 

Przez zdecydowaną większość marca 
polska waluta traciła na war tości, 
szczególnie względem euro, czego źródłem 
niespodziewanie był czynnik krajowy, 
tj. marcowe posiedzenie Rady Polityki 
Pieniężnej (RPP). Wyraźnie łagodna retoryka 
przedstawicieli Rady wyrażona m.in. oceną 
prezesa NBP, iż stopy procentowe mogą 
nie wzrosnąć nawet do 2020 r., negatywnie 
podziałała na wartość polskiej waluty. 
Dodatkowo komfort RPP zwiększyły niższe 
od konsensusu odczyty inflacji CPI w lutym 
i marcu. W trzy tygodnie z poziomu 4,1750 
na koniec lutego kurs EUR/PLN wzrósł 
do 4,2447. To, że za osłabienie złotego 
w marcu odpowiadał czynnik lokalny, 
potwierdza zachowanie pozostałych 
walut regionu, które wykorzystując 
umiarkowanie pozytywny sentyment 
inwestycyjny, w większości zyskiwały na 
wartości. Kursy EUR/HUF i EUR/CZK 
zawróciły z tegorocznego, a EUR/RON 
z historycznego maksimum. Z perspektywy 
zakończonego kwartału to korona czeska 
w relacji do euro prezentowała się najlepiej. 
Jako jedyna z koszyka obejmującego waluty 
Polski, Węgier, Czech i Rumunii zyskała na 
wartości.

Mimo iż w ostatnim czasie bilans szans 
i zagrożeń dla złotego uległ pewnym 
modyf ikacjom, to aktualny pozostaje 
scenariusz, według którego kurs EUR/
PLN przez większość 2018 r. powinien 
oscylować wokół poziomu 4,19. Obecnie 

bardziej prawdopodobne wydaje się 
osłabienie złotego od wskazywanego 
poziomu, aniżeli presja na dalsze jego 
umocnienie. Jest to konsekwencja 
wspomnianej wcześniej łagodnej retoryki 
RPP. Brak argumentu zacieśniania polityki 
monetarnej w tym roku skutecznie 
ogranicza przestrzeń aprecjacyjną polskiej 
waluty. Solidne fundamenty krajowej 
gospodark i nadal chronią złotego 
przed nadmierną przeceną, choć same 
w sobie nie będą już wystarczającym 
argumentem, by zainicjować umocnienie. 
W krótkim terminie polska waluta 
może pozostać mocna, czemu pomaga 
decyzja agencji Standard & Poor’s 
o podwyższeniu perspektywy ratingu 
Polski z neutralnej do pozytywnej. 
Źródłem zmienności rynkowej będą 
w dużej mierze wydarzenia geopolityczne, 
tj. eskalacja protekcjonizmu, konfliktów 
zbrojnych cz y wp ł yw ś ledz twa 
w sprawie dzia łań Rosji podczas 
kampanii prezydenckiej w USA w 2016 r.  
na amerykańską politykę. 

Czynnikiem, który poprawia ocenę 
wiarygodności kredytowej Polski, jest 
poprawa sytuacji f inansów publicznych. 
Zgodnie z notyfikacją GUS przekazaną do 
Komisji Europejskiej dług sektora instytucji 
rządowych i samorządowych obniżył się 
w 2017 r. do 50,6% PKB wobec 54,2% na 
koniec 2016 r. Spadek tego wskaźnika jest 
najprawdopodobniej efektem zarówno 

obniżenia zadłużenia nominalnego 
sektora finansów publicznych, jak i silnego 
przyspieszenia wzrostu PKB w ubiegłym 
roku. Wartość nominalna długu w 2017 r.,  
pomijając rok 2014, gdy przeniesiono 
51,5% środków zgromadzonych w OFE 
do ZUS, obniżyła się po raz pierwszy od 
2000 r., czyli od początku porównywalnego 
pomiaru. Obniżył się także deficyt sektora 
finansów publicznych z 2,3% PKB do 1,5% 
PKB w 2017 r., czyli najniższego poziomu 
w historii dostępnych danych. Wynik 
ten był lepszy od założeń w ustawie 
budżetowej, które kształtowały się na 
poziomie 2,9% PKB. Dostępne informacje 
sygnalizują, że również w tym roku może 
być podobnie. Dane Ministerstwa Finansów 
wskazują bowiem na rekordowy wynik 
budżetu państwa w pierwszych dwóch 
miesiącach tego roku. W tym okresie 
nadwyżka budżetowa wyniosła prawie 
4,5 mld zł wobec 0,9 mld zł w zeszłym 
roku. Historycznie dobra sy tuacja 
fiskalna budżetu centralnego po lutym 
wraz z oczekiwaną wysoką aktywnością 
gospodarczą w nadchodzących miesiącach 
sygnalizują, że deficyt całości sektora 
instytucji rządowych i samorządowych 
będzie niższy niż założono w ustawie 
budżetowej i może nie przekroczyć w tym 
roku poziomu 2,0% PKB.

   Grzegorz Maliszewski 
Główny Ekonomista

Bank Millennium

tr ak towania ,  zrównoważonego 
rozwoju oraz zasady uczciwej 
konkurencji i poszanowania dobrych 
obyczajów oraz słusznych interesów 
przedsiębiorców.

 U STAWA z  dn i a  6  m arc a 
2018 r. o Centralnej Ewidencji 
i  I n formac j i  o  Dz i a ł a l nośc i 
Gospodarczej i Punkcie Informacji 
dla Przedsiębiorcy, k tóra określa 
zasady jej funkcjonowania.

Prezentacja handlowa. Niniejsza publikacja nie stanowi porady. W kalendarium prawnym zostały umieszczone wybrane akty prawne. Prognozy makroekononomiczne nie stanowią 
badania inwestycyjnego i nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych oraz nie podlegają jakimkolwiek zakazom 
w zakresie rozpowszechniania badań inwestycyjnych.
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