
Informacje 
dotyczące funkcjonowania rachunków VAT  

oraz Mechanizmu Podzielonej Płatności ( ang. split payment) 
 
Z dniem 01.07.2018 r. do polskiego systemu VAT został wprowadzony nowy typ rozliczeń - 
tzw. Mechanizm Podzielonej Płatności (ang.  split payment).  
 
Istotą tego Mechanizmu jest to, że bezgotówkowa zapłata za nabyte od podatnika VAT 
towary/usługi jest dokonywana w taki sposób, że kwota brutto trafia na bieżący rachunek 
bankowy dostawcy, po czym kwota odpowiadająca kwocie VAT z faktury zaksięgowana jest 
na specjalne konto dostawcy nazwane rachunkiem VAT. 
 
Środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku VAT mają ograniczoną płynność. 
Przedsiębiorca nie może nimi swobodnie dysponować. Środki te mogą służyć wyłącznie  
na cele VAT. 
 
 
Mechanizm funkcjonowania split payment 
 
Bank ma obowiązek założenia od dnia 01.07.2018 r.  każdemu przedsiębiorcy posiadającemu 
rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. rachunku VAT. 
 
Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego klienta posiadającego  
w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza 
podatku VAT. 
 
Na prośbę Klienta Bank ma możliwość otworzenia większej liczby rachunków VAT. 
 
Bank nie będzie prowadzić rachunków VAT dla rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych osób fizycznych, gdyż Mechanizm Podzielonej Płatności nie dotyczy 
klientów indywidualnych. 
 
 
Zasady funkcjonowania rachunku VAT 
 
Rachunek VAT jest otwierany przez Bank automatycznie, bez podpisywania przez Klienta 
umowy lub aneksu do umowy zawartej z Bankiem.  
 
Rachunek VAT jest specjalnym rachunkiem bankowym, prowadzonym bez dodatkowych 
opłat i prowizji. 
 
Do rachunku VAT nie wydaje się karty płatniczej ani żadnego innego instrumentu 
płatniczego. 
 
Wszystkie dokonywane operacje będą potwierdzane wyciągami bankowymi.  
 
 
 
 
 



Wykonywanie przelewów w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności 
 
Korzystanie z Mechanizmu Split Payment nie jest obecnie obowiązkowe dla płacącego. 
To od decyzji płacącego zależy czy płatność będzie realizowana jako Split Payment, czy jako 
dotychczasowa płatność standardowa.  
 
Od 01.07.2018 r. Klienci Banku będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji: 
●  dotychczasowym sposobem 
●  wykorzystując Mechanizm Podzielonej Płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność  
    podatku VAT. 
 
Klient będzie wykonywał jeden przelew na zwykły rachunek rozliczeniowy odbiorcy – 
wskazany na fakturze, tak jak w chwili obecnej. 
 
Jeżeli płacący podejmie decyzję  o standardowej płatności, cała kwota brutto obejmująca 
VAT, trafi na jeden rachunek bankowy wskazany w poleceniu przelewu, czyli na bieżący 
rachunek bankowy. 
 
Jeśli płacący (nabywca towarów/usług) zastosuje Mechanizm Podzielonej Płatności  
to pieniądze trafią na dwa oddzielne rachunki: podstawowy i rachunek VAT odbiorcy 
płatności (wystawcy faktury).  
 
Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany będzie zawsze za pośrednictwem 
rachunku rozliczeniowego Klienta. 
 
 
Sposób wypełnienia przelewu w Mechanizmie Split Payment w wersji papierowej 
  
Przelewy w Mechanizmie Split Payment w wersji papierowej realizowane będą przy użyciu 
komunikatu przelewu, w którym płatnik wypisuje przelew wskazując: 
●  kwotę brutto płatności (wpisujemy w polu kwota), 
●  kwotę podatku VAT (wpisujemy w polu tytułem), 
●  numer faktury (wpisujemy w polu tytułem), 
● numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany  
    na potrzeby podatku – nr NIP wystawcy faktury (wpisujemy w polu tytułem).  
 
Oznacza to, że na formularzu przelewu pod realizację płatności podzielonej w polu tytułem 
rekomenduje się wpisać: 
/VAT/12345,67/IDC/1234567890/INV/1234567890123456789 
gdzie: 
● /VAT/ - kwota podatku VAT; 
● /IDC/ - numer za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany 

na potrzeby podatku np. NIP wystawcy faktury; 
● /INV/  - numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność, albo numer faktury 

korygującej.  
 
 
 
 
 



Sposób wypełnienia przelewu w Mechanizmie Split Payment w wersji elektronicznej 
 
Klienci posiadający bankowość elektroniczną przelewy w Mechanizmie Split Payment będą 
mogli wykonać wykorzystując formatkę przelewu zwykłego po kliknięciu pola Przelew VAT 
wraz z checkboxem i zdefiniowaniu dodatkowych danych dedykowanych dla przelewu VAT. 
 
Dysponowanie środkami na rachunku VAT 
 
Ze środków zgromadzonych na rachunku VAT Klient będzie mógł: 
● wykonać przelew odpowiadający kwocie VAT do dostawców Klienta (zapłata  
      za fakturę); 
●   wykonać przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym Banku; 
●   dokonać zapłaty VAT do urzędu skarbowego; 
●   dokonać wypłaty środków z rachunku VAT na podstawie postanowienia Naczelnika  
     Urzędu Skarbowego ( Urząd ma na decyzję 60 dni) 
 
Uznania rachunku VAT 
 
W ramach funkcjonowania rachunku VAT Klient nie będzie miał możliwości zasilenia  
go bezpośrednio ze swojego rachunku rozliczeniowego (bieżącego). 
  
Środki znajdujące się na rachunku VAT będą mogły pochodzić wyłącznie z:  
●  płatności pochodzących z korekt faktur,  
●  zwrotów nadwyżek VAT naliczonych przez Urząd Skarbowy,  
●  płatności dokonywanych przez nabywców w ramach Mechanizmu Split Payment  
●  przesunięcia środków VAT na inny rachunek VAT klienta w tym samym Banku. 
 
 
Zasady realizacji przelewu w Mechanizmie Split Payment 
 
Aby wykonać płatność jako Split Payment, nie ma konieczności posiadania dodatniego salda 
na rachunku VAT. 
 
W przypadku kiedy na rachunku VAT płatnika nie będzie wystarczającej kwoty  
dla wykonania danej transakcji jako Split Payment, Bank z rachunku VAT pobierze kwotę  
do wysokości środków  znajdujących się na rachunku płatnika, natomiast pozostała część 
należnej kwoty VAT zostanie pobrana  z rachunku rozliczeniowego (bieżącego).  
 
Jeżeli saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 PLN, w takim przypadku wskazana w Split 
Payment całość kwoty VAT będzie pobrana z rachunku rozliczeniowego płatnika. 
 
Odbiorca płatności nie będzie mógł zadecydować o sposobie zaksięgowania kwoty płatności.  
Jeśli płacący, zlecił płatność podzieloną, to Bank odbierający płatność ma obowiązek 
wskazaną kwotę VAT zaksięgować na rachunku VAT. 
 
Nie ma konieczności informowania kontrahentów dokonujących płatności o numerze 
rachunku VAT, aby mogli dokonać płatności Split Payment. To Bank w sposób automatyczny 
na podstawie komunikatu przelewu rozdzieli należność na kwotę główną, która trafi  
na rachunek podstawowy i na kwotę VAT, która trafi na rachunek VAT.  



Za pomocą Split Payment nie będzie możliwości zapłaty wyłącznie kwoty netto faktury.  
Dla takich płatności należy użyć standardowego przelewu.  
 
W płatności Split Payment konieczne jest wskazanie kwoty VAT, która musi być większa  
od 0 PLN i nie większa niż kwota brutto płatności. 
 
W Mechanizmie Split Payment nie ma możliwości zapłacenia jednym przelewem kilku 
faktur. 
 
Płatności Split Payment mogą odbywać się wyłącznie w PLN, z rachunków i na rachunki 
rozliczeniowe prowadzone w PLN, na terenie Polski. Nie ma więc możliwości otwarcia 
rachunku VAT dla rachunków walutowych i nie ma możliwości dokonania płatności Split 
Payment w walucie obcej. 
  
 
Zasady zamknięcia rachunku VAT 
 
W przypadku zamknięcia rachunku, do którego przypisany jest rachunek VAT zachodzi 
konieczność przeniesienia zgromadzonych środków na inny rachunek VAT, gdyż nie  
ma  możliwości przekazania środków na rachunek bieżący, albo wypłaty gotówkowej  
w kasie. 
 
Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego  
w PLN dla Klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN  
na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, wtedy klient musi złozyc wniosek w Urzędzie 
Skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT.  
 
 
Praktyczne informacja dla klienta 
 
Płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności można dokonać tylko w sytuacji posiadania 
faktury w rozumieniu ustawy o VAT. Wobec powyższego nie można w ten sposób dokonać 
zapłaty faktury pro-forma ani też zaliczki. 
 
Klient na fakturze wskazuje, tak jak dotychczas, tylko jeden rachunek rozliczeniowy.  
Nie wpisujemy na fakturze NRB rachunku VAT. 
 
W systemie Mechanizmu Podzielonej Płatności Klient będzie mógł wykonać przelew z tytułu 
częściowej zapłaty za fakturę.  
 
Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności można skierować do rozliczenia  
w SORBNET. 
 
 
 
 


