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MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI – RACHUNKI VAT

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o VAT nałożono
na banki obowiązek otwarcia i prowadzenia rachunku VAT dla przedsiębiorców.
 
Rachunek ma służyć  do wykonywania przelewów w ramach mechanizmu 
podzielonej płatności tzw. Split Payment. .............................................................

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dla przedsiębiorców
dobrowolne, z tym że są stworzone mechanizmy zachęty do ich stosowania.

Firmy nie będące podatnikiem VAT zgodnie z ustawą mają również obowiązek
posiadania rachunku VAT; w takim przypadku rachunek będzie aktywny lecz
nie wykorzystywany. .............................................................................................

Termin wejścia w życie mechanizmu podzielonej płatności  – 01 lipca 2018 r.
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RACHUNEK VAT

WARIANT 1WARIANT 1

WARIANT 2

FIRMA RACHUNEK BIEŻĄCY

RACHUNEK BIEŻĄCY

RACHUNEK POMOCNICZY

RACHUNEK POMOCNICZY

RACHUNEK POMOCNICZY

RACHUNEK VAT

RACHUNEK VAT

RACHUNEK VAT

FIRMA
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RACHUNEK VAT

Pierwszy rachunek VAT otwiera bank – (obowiązek ustawowy) – powiązane
są z nim wszystkie rachunki bieżące klienta prowadzone w danym banku 
za wyjątkiem rachunków powierniczych, lokaty czy kaucji. ...........................

Klient może posiadać więcej niż 1 rachunek VAT – (kolejne otwierane są na
wniosek klienta) – klient wskazuje powiązania rachunków VAT z rachunkami 
rozliczeniowymi.
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 CECHY RACHUNKU VAT

Prowadzony wyłącznie w PLN bez odrębnej umowy. .........................................

Brak opłaty za otwarcie i prowadzenie rachunku (możliwość pobierania opłat
za usługi dodatkowe). ..........................................................................................

Ograniczony dostęp do rachunku (brak kart, czeków, brak obsługi gotówkowej,
brak możliwości zlecenia przelewu bezpośrednio z rachunku – zawsze poprzez 
rachunek rozliczeniowy, brak możliwości uruchomienia kredytu w rachunku, 
bierny dostęp w bankowości internetowej). ........................................................

Wierzytelności z rachunku VAT nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia
rzeczowego. ...........................................................................................................

Zamknięcie rachunku VAT jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy saldo na ra-
chunku wynosi 0 zł; przy czym nie jest możliwe zamknięcie ostatniego
rachunku VAT jeśli klient posiada w banku otwarty rachunek rozliczeniowy.
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 CECHY RACHUNKU VAT

Płatność podzielona dotycząca płatności faktur.

Przekazanie środków pomiędzy rachunkami VAT danego klienta w jednym banku.

Płatności do US z tytułu podatku VAT.

Obsługa zajęć egzekucyjnych dotyczących wyłącznie podatku VAT.

Zwolnienie środków z rachunku VAT za zgodą Naczelnika US do kwoty określonej 
w decyzji.

Wszystkie transakcje na rachunku VAT mogą dotyczyć tylko i wyłącznie podatku VAT. 

Rodzaje możliwych transakcji w ramach rachunku VAT:

1.

2.

3.

4.

5.
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 CECHY RACHUNKU VAT

MOŻLIWE UZNANIA

Uznania i obciążenia rachunku VAT są dokonywane poprzez obciążenie lub uznanie
rachunku rozliczeniowego posiadacza rachunku w tym samym banku (jeden 
przelew podwójne księgowania).

MOŻLIWE OBCIĄŻENIA

zapłata faktury VAT przez nabywcę;
.

zwrot w ramach korekty faktury VAT;
.

wpływ w ramach przeksięgowania środków
z innego rachunku VAT;
.

wpływ zwrotu VAT z US;
.

wpłata VAT w ramach wewnątrzwspólnotowego
nabycia paliw.

opłacenie faktury VAT do dostawcy;
.

zwrot w ramach korekty faktury VAT;
.

wpływ w ramach przeksięgowania środków
z innego rachunku VAT;
.

zapłata VAT do US;
.

wpłata VAT w ramach wewnątrzwspólnotowego
nabycia paliw;
.

realizacja zajęcia egzekucyjnego dotyczącego VAT;
.

zwrot błędnej płatności podzielonej dokonany
przez klienta a nie Bank;
.

uwolnienie środków na podstawie zgody 
naczelnika US.
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RACHUNEK VAT W BANKOWOŚCI
INTERNETOWEJ - SBI

W sytuacji, gdy użytkownik posiada
przynajmniej jeden rachunek VAT 
w menu Rachunki aktywny jest przy-
cisk [VAT] umożliwiający podgląd
rachunków VAT powiązanych z ra-
chunkiem bieżącym. ..........................
Kliknięcie w wiersz wybranego ra-
chunku VAT powoduje wyświetlenie 
dodatkowych informacji na temat 
rachunku oraz dodatkowych przycisków.
Zakres danych oraz dostępność przy-
cisków jest tożsama jak w przypadku
rachunku bieżącego za wyjątkiem 
przycisku [PRZELEW], gdyż z rachunku
VAT nie można wykonać żadnego 
przelewu.
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RACHUNEK VAT W BANKOWOŚCI
INTERNETOWEJ - KBI

W menu Rachunki dostępna jest opcja Rachunki VAT oraz opcja
Wyszukiwanie operacji VAT
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RACHUNEK VAT W BANKOWOŚCI
INTERNETOWEJ - KBI

Po wyborze opcji Rachunki VAT wyświetlone zostanie okno z listą
rachunków VAT. Zakres prezentowanych danych (lista i szczegóły) 
jest taki sam jak dla rachunków bieżących.
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RACHUNEK VAT W BANKOWOŚCI
INTERNETOWEJ - KBI

Po wyborze opcji Wyszukiwanie operacji VAT zostanie wyświetlone
okno pozwalające na wyszukanie operacji na rachunkach VAT.
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RACHUNEK VAT W BANKOWOŚCI
INTERNETOWEJ - KBI

W przypadku gdy użytkownik posiada przynajmniej jeden rachunek
bieżący powiązany z rachunkiem VAT, na formatce z podglądem 
rachunku prezentowane jest dodatkowe pole:

Powiązany rachunek VAT - numer rachunku VAT powiązanego z rachunkiem bieżącym.
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ZASADY STOSOWANIA
PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

Przelew nie wymaga podania żadnego numeru rachunku VAT UWAGA: 
ani płatnika ani nabywcy – księgowania kwoty podatku VAT odbywają
się automatycznie! ...................................................................................

Pole tytuł płatności ma ściśle określoną postać, która wymaga podania
dodatkowych danych przy przelewie tj. NIP odbiorcy, czy numer faktury.

W przypadku wyboru przelewu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności płatnik zleca jeden przelew ze swojego rachunku rozliczeniowego 
podając dwie kwoty:
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ZASADY STOSOWANIA
PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

/VAT/ - po tym kodzie wpisujemy kwotę podatku VAT – max 13 znaków

/IDC/ - po tym kodzie wpisujemy NIP odbiorcy przelewu – 14 znaków

/INV/ - po tym kodzie wpisujemy numer faktury VAT – max 35 znaków

/TXT/ - po tym kodzie wpisujemy szczegóły płatności – max 33 znaki

Pole tytuł płatności – słowa klucze:

Przykład: /VAT/100,00/IDC/99999999999999/INV/FV-555/08/TXT/zaliczka

13



W treści zlecenia dopuszczalne
są następujące znaki:
.

-  małe i wielkie litery;
-  cyfry;
-  znaki specjalne /-?:( ).,’+

Dane zaczynamy wpisywać
od pola „nazwa zleceniodawcy
cd.” ciągiem. Możemy 
zrezygnować z wpisywania
tekstu wolnego – tj. /TXT/

PRZELEW PAPIEROWY PRZYKŁAD 14



PRZELEW ELEKTRONICZNY SBI 15



PRZELEW ELEKTRONICZNY KBI 16



PŁATNIK

Dyspozycja 
(płatność faktury)

SYSTEM
ROZLICZENIOWY

ODBIORCA

PŁATNOŚĆ PODZIELONA SCHEMAT

Rachunek
rozliczeniowy

Kwota bru�o  123 zł

Kwota VAT        23 zł

Przeksięgowanie VAT   +23 zł

Płatność za fakturę   – 123 zł

Kwota bru�o   123 zł

Kwota VAT         23 zł

Komunikat
Rachunek

rozliczeniowy

Płatność za fakturę      +123 zł

Przeksięgowanie VAT      -23 zł

Przeksięgowanie VAT  -23 zł

Rachunek VAT

Przeksięgowanie VAT  +23 zł

Rachunek VAT

- 1 przelew – 2 księgowania - zaangażowane 2 rachunku po obu stronach  - księgowanie VAT – automat banku

Płatność podzielona:
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PŁATNOŚĆ PODZIELONA SCHEMAT

Wariant 
Stan rachunku

bieżącego
Stan rachunku

VAT
Realizacja przelewu

w ramach SP
Księgowanie przelewu 

wychodzącego

1 1500 200 TAK
Dt VAT 23
Ct bieżący 23
Dt bieżący 123 (w tym 23 VAT)

1500 15 TAK
Dt VAT 15
Ct bieżący 15
Dt bieżący 123 (w tym 23 VAT)

1500 0 TAK Dt bieżący 123 (w tym 23 VAT)

50 200 NIE

2

3

4

Wariant 1 – Stan środków na rachunku bieżącym oraz stan środków na rachunku VAT są wyższe, niż kwoty wynikające 
z podzielonej płatności – realizacja przelewu: kwota VAT zostaje przeksięgowana z rachunku VAT na rachunek bieżący,
a następnie cała kwota z rachunku bieżącego w drogę; Wariant 2 – Stan środków na rachunku bieżącym jest wystarczający
do realizacji przelewu, stan środków na rachunku VAT jest niższy, niż wynika z dyspozycji przelewu – realizacja przelewu:
kwota VAT do wysokości salda na rachunku VAT zostaje przeksięgowana na rachunek bieżący, a następnie cała kwota
z rachunku bieżącego w drogę (uzupełnienie brakującej kwoty VAT z rachunku bieżącego); Wariant 3 – stan środków
na rachunku bieżącym wystarcza na realizację dyspozycji przelewu, stan środków na rachunku VAT  wynosi 0 – realizacja
przelewu z rachunku bieżącego w drogę (uzupełnienie brakującej kwoty VAT z rachunku bieżącego); Wariant 4 – Stan 
środków na rachunku bieżącym nie pozwala na realizację przelewu, stan środków na rachunku VAT jest wystarczający
do realizacji dyspozycji w całości – przelew nie zostanie zrealizowany (brak możliwości uzupełniania środków z rachunku VAT).

Warianty realizacji przelewu na kwotę 123 PLN
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PŁATNOŚĆ PODZIELONA

W przypadku, gdy bank odbiorcy przelewu stwierdzi, że nie istnieje
rachunek VAT powiązany z rachunkiem, na który skierowany jest 
przelew z zastosowaniem podzielonej płatności (np. w przypadku 
przelewu na rachunek osoby fizycznej lub rachunek walutowy),
odsyła całą kwotę do nadawcy również w formie podzielonej płatności.
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PRZELEW ŚRODKÓW W RAMACH
WŁASNYCH RACHUNKÓW VAT

Wyłącznie w przypadku posiadania przez klienta kilku rachunków VAT w tym 
samym banku. .......................................................................................................

Na zleceniu podaje się numer rachunku rozliczeniowego – zlecenie realizowane 
z rachunku VAT, który jest automatycznie powiązany z wybranym rachunkiem
i poprzez zapis na danym rachunku rozliczeniowym. ...........................................

Kwota przelewu nie może być wyższa niż kwota środków na rachunku VAT –
brak możliwości uzupełniania środków z rachunku rozliczeniowego. .................

Kwota bru�o = Kwota VAT.
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PRZELEW ELEKTRONICZNY SBI 21



PRZELEW ELEKTRONICZNY KBI 22



PRZELEW DO US

Standardowy przelew do US. 

Składany z rachunku rozliczeniowego.

Automatyczne obciążenie rachunku rozliczeniowego powiązanego
z danym rachunkiem VAT.

W przypadku braku środków na rachunku VAT następuje
ich uzupełnienie z rachunku rozliczeniowego.
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PRZELEW ELEKTRONICZNY KBI 24



ZASADY ZWOLNIENIA ŚRODKÓW
Z RACHUNKU VAT

Zwolnienie środków z rachunku VAT może odbywać się wyłącznie na wniosek
do US po wydanej pozytywnej decyzji właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego.

Decyzja jest podejmowana w ciągu 60 dni i przesyłana przez US elektronicznie
do banku prowadzącego rachunek VAT. .................................................................

Przeksięgowania środków z rachunku VAT na rachunek bieżący dokonuje bank
w wysokości wskazanej w decyzji – tylko na rachunek rozliczeniowy prowadzony
w tym samym banku. ...........................................................................................

Kwota przelewu nie może przekraczać wysokości środków na rachunku VAT – 
brak automatycznego uzupełniania salda z rachunku bieżącego; realizacja
wyłącznie do wysokości dostępnego salda.

25



KORZYŚCI I ZACHĘTY DO STOSOWANIA
SPLIT PAYMENT

W przypadku płatności w ramach podzielonej płatności płatnik nie podlega 
sankcjom VAT ani zasadom solidarnej odpowiedzialności (od kwoty podatku
z zastosowaniem Split Payment). .....................................................................

W przypadku wskazania do zwrotu podatku VAT rachunku VAT – termin 
zwrotu podatku jest skrócony do 25 dni (standardowo 60 dni). ...................

Jeśli w danym okresie 95 % podatku naliczonego wynika z zastosowania 
podzielonej płatności, nie stosuje się do tego okresu podwyższonych
odsetek od zaległości VAT.
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Tak. Każdy przedsiębiorca posiadający rachunek firmowy w Banku 
Spółdzielczym w Brodnicy automatycznie będzie miał założony rachunek VAT.

Prowadzenie rachunku Vat będzie bezpłatne. Klient nie poniesie kosztów
za otwarcie ani za prowadzenie takiego konta. .................................................

Nie. Informację o otwartych rachunkach VAT bank przekaże do Urzędu
Skarbowego samodzielnie. ......................................................................

Środki zgromadzone na rachunku VAT mogą posłużyć tylko i wyłącznie
rozliczeniom VAT w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami lub do
transakcji odprowadzenia VAT do Urzędu Skarbowego. 

4. Na co można przeznaczyć środki gromadzone na rachunku VAT?

3. Czy po otwarciu rachunku Vat przez bank należy zgłosić go do US?

2. Ile będzie kosztowało prowadzenie rachunku VAT?

1. Czy firma ma obowiązek prowadzić rachunek VAT ?
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Bez względu na to czy chcesz zamknąć firmę czy zmienić bank, środki 
z rachunku VAT mogą być przelane na rachunek rozliczeniowy po 
otrzymaniu zgody od Urzędu Skarbowego. O swojej decyzji US informuje
bank drogą elektroniczną. ..........................................................................

Tak, wyciąg do rachunku VAT będzie dołączony do wyciągu rachunku
rozliczeniowego. .......................................................................................

Nie, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów firma musi posiadać
co najmniej jeden rachunek VAT. ............................................................

Salda rachunku rozliczeniowego oraz rachunku VAT są rozłączne.

5. Czy będzie można wypłacić pieniądze zgromadzone na rachunku VAT,
    gdy będę chciał zamknąć rachunek w Banku?

6. Czy dostępny będzie wyciąg z rachunku VAT?

7. Czy rachunek VAT mogę zamknąć?

8. Czy kwota na koncie VAT wlicza się do salda na moim koncie firmowym?
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Do samego rachunku VAT nie można ustanowić pełnomocnika. Każdy 
pełnomocnik rodzajowy do rachunku rozliczeniowego ma automatycznie
nadany dostęp do rachunku VAT. W sytuacji gdy posiadasz rachunek
rozliczeniowy i konta pomocnicze wszyscy pełnomocnicy będą mieć 
dostęp do operacji na rachunku VAT. Jeśli chcesz ograniczyć pełno-
mocnikom dostęp do informacji na rachunku VAT możesz otworzyć 
rachunki VAT do pozostałych rachunków. ..................................................

Bank otworzy każdemu klientowi firmowemu jeden rachunek VAT 
niezależnie od tego czy posiada jeden czy wiele rachunków rozlicze-
niowych. Rachunek VAT w takim przypadku będzie połączony ze wszy-
stkimi rachunkami rozliczeniowymi. Jeżeli przedsiębiorca chciałby mieć
osobne konta VAT do każdego z rachunków rozliczeniowych będzie mógł 
je otworzyć osobną dyspozycją.

9. Czy do rachunku VAT mogę mieć pełnomocnika?

10. Ile rachunków VAT można prowadzić?
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nie będzie takiej potrzeby. Rachunki zostaną otwarte automatycznie,
bez konieczności zawierania nowych umów o rachunek czy też 
podpisywania aneksu do już istniejących umów z bankiem. ...............

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), każda firma
niezależnie od tego czy jest podatnikiem VAT czy też nie, musi
posiadać przynajmniej jeden rachunek VAT. ...................................

Środki zgromadzone na rachunku VAT będą podlegać zajęciom
egzekucyjnym, ale tylko jeśli będą dotyczyć transakcji VAT.

11. Czy trzeba podpisać umowę prowadzenia rachunku VAT
       lub aneks do obecnego rachunku?

12. Nie jestem płatnikiem VAT, czy bank otworzy mi rachunek
       dedykowany na VAT?

13. Czy środki zgromadzone na rachunku VAT będą podlegać zajęciom?
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nie, rachunek VAT nie jest oprocentowany. ...........................................

Nie ma możliwości zasilenia rachunku VAT (tzn. dokonania przelewu
środków z rachunku rozliczeniowego).  Zabrania tego ustawa. Zasilenie 
rachunku VAT może nastąpić wyłącznie przelewem przychodzącym
poprzez SP, zwrotem z Urzędu Skarbowego lub przelewem własnym 
VAT z drugiego rachunku VAT prowadzonego dla tej samej firmy w tym
samym banku. ..........................................................................................

Rachunek VAT dla twojej firmy jest już dostępny. O jego numerze
poinformujemy w formie listownej w drugiej połowie czerwca.  
Pierwszych operacji na tym rachunku możesz spodziewać 
się po 1 lipca 2018 r.

14. Czy rachunki VAT są oprocentowane? 

15. Czy samodzielnie można zasilić rachunek VAT?

16. Kiedy Bank założy mi rachunek VAT? Czy zostanę o tym poinformowany?
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nie. Przelew wykonywany jest na rachunek bieżący kontrahenta. 
Każda płatność za faktury będzie odbywała się na tych samych zasadach 
jak do tej pory, z tą różnicą, że w przelewie należy podać wartość podatku
VAT z faktury, którą Bank przeleje na rachunek VAT kontrahenta.  .............

Nie. Na fakturze należy podać rachunek rozliczeniowy kontrahenta,
a jego Bank dokona przelewu podatku VAT na rachunek VAT powiązany
z tym rachunkiem rozliczeniowym. ............................................................

Dokonywanie przelewów metodą podzielonej płatności jest nieobowiąz-
kowe. Przedsiębiorca będzie mógł dokonać płatności na starych zasadach.  

17. Czy muszę znać nr rachunku VAT kontrahenta, jeśli chcę dokonać
       przelewu za fakturę?

18. Czy aby dokonać przelewu metodą podzielonej płatności na fakturze
       musi być podany rachunek VAT kontrahenta?

19. Czy dokonywanie przelewów metodą podzielonej płatności
       będzie obowiązkowe?
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Korzystając z metody podzielonej płatności nie będzie możliwości
zlecania przelewów zbiorczo za kilka faktur. W przelewie należy podać
nr konkretnej faktury, za którą dokonujesz przelewu. ...........................

Tak, dla klientów posiadających więcej niż jeden rachunek VAT będzie
dostępna osobna dyspozycja przelewu "Przelew własny VAT". ...........

Niestety nie. Ustawa przewiduje przelewanie środków między rachun-
kami VAT należącymi do jednej wyłącznie w ramach jednego banku.

20. Czy korzystając z mechanizmu podzielonej płatności można dokonać
       zbiorczej zapłaty za faktury?

21. Czy posiadając dwa rachunki VAT w jednym banku mogę przelewać
       pomiędzy nimi moje środki?

22. Czy posiadając dwa rachunki VAT w różnych bankach mogę przelewać
       pomiędzy nimi moje środki?
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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

23. Czy można zlecić przelew z mojego rachunku VAT metodą
       podzielonej płatności?

Nie ma takiej możliwości. Przelew metoda podzielonej płatności zawsze
będzie realizowany za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego. .........

Tak. Posiadanie wystarczających środków na rachunku VAT nie jest ko-
nieczne do dokonania przelewu metodą podzielonej płatności. W takim
przypadku brakująca kwota zostanie automatycznie uzupełniona
ze środków na rachunku rozliczeniowym.  ...............................................

Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym będzie odbywać się
analogicznie jak obecnie, poprzez formularz przelewu podatkowego.

Nie. Rachunek VAT służy tylko do rozliczeń podatku VAT.

24. Co się dzieje, gdy nie posiadam wystarczających środków na rachunku VAT
       na pokrycie kwoty VAT z faktury? Czy nadal można dokonać przelewu
       metodą podzielonej płatności?

25. Jak będę rozliczać się z US po wprowadzeniu Split Payment?

26. Czy mogę rozliczać pozostałe podatki ze środków z rachunku VAT? 
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KONTAKT 35

W przypadku pytań prosimy o kontakt z najbliższą placówką Banku.
Lista placówek dostępna na stronie www.bsbrodnica.pl

https://www.bsbrodnica.pl/placowki-i-bankomaty
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