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Stanowisko w sprawie płatności w mechanizmie split payment oraz rejestru 

podatników VAT. 

 

1. Mechanizm split payment 

Akcenta CZ a.s. jest podmiotem utworzonym zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Jest 

zarejestrowanym płatnikiem VAT w Republice Czeskiej i nie jest zarejestrowanym płatnikiem 

VAT w Polsce. 

Akcenta oferuje dokonywanie rozliczeń (płatności) krajowych i międzynarodowych. Posiada 

szereg rachunków bankowych w polskich bankach w prowadzonych w PLN. Partnerzy 

klientów Akcenty mogą być instruowani do dokonywania płatności w PLN na rachunki bieżące 

Akcenty jako część rozliczeń pomiędzy klientami Akcenty i ich partnerami. W niektórych 

przypadkach, klienci są wystawcami faktur w PLN wykazujących VAT. W jej wyniku, kwoty 

netto z takich przelewów wpływają na rachunki Akcenty, a kwoty odpowiadające VAT  mogą 

trafić na  Rachunki VAT Akcenty. Rozwiązanie takie w związku z tym, że Akcenta nie jest 

uczestnikiem polskiego systemu podatkowego nie jest przez Akcentę rekomendowane, a 

płatności takie zgodnie z opisanym poniżej mechanizmem „odbicia” będą odsyłane, w 

myśl artykułu 108a ustęp 6 Ustawy o VAT. 

Akcenta jest tylko pośrednikiem w płatnościach (tj. odbiorcą/nadawcą) i nie jest zaangażowana 

ani świadoma ustaleń biznesowych pomiędzy swoimi klientami i ich partnerami. Akcenta nie 

staje się wierzycielem/dłużnikiem w wyniku transakcji pomiędzy klientami i partnerami i 

generalnie nie otrzymuje żadnych dokumentów – w tym faktur – dotyczących takich transakcji. 

Poczynając od dnia 1 listopada 2019 roku, mechanizm podzielonej płatności stał się 

obowiązkowy dla wymienionych kategorii towarów i usług przy fakturze na łączną kwotę 

przekraczającą 15.000 PLN. Lista obejmuje 150 pozycji, w tym towary i usługi w branżach 

takich jak budownictwo, gospodarka odpadami, branża paliwowa i niektóre oleje, branża 

węglowa, metale, niektóre urządzenia (np. telewizory), części i akcesoria do pojazdów 

silnikowych itd.  W przypadku towarów i usług spoza wymienionych kategorii, mechanizm 

podzielonej płatności jest ciągle dobrowolny, a jego stosowanie i rozmiar (tj. czy całość czy 
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tylko część VAT-owska jest płatna w ten sposób) zależy od dłużnika dokonującego płatności. 

Mechanizm podzielonej płatności ma zastosowanie jedynie do faktur w PLN i z zastrzeżeniem, 

że na fakturze jest wykazana jakakolwiek kwota VAT. Rachunki VAT są otwierane wyłącznie 

w związku z rachunkami rozliczeniowymi w PLN i są również prowadzone wyłącznie w PLN. 

Zgodnie z artykułem 108a ustęp 6 Ustawy o VAT, odbiorca podzielonej płatności na 

rachunek VAT, który nie jest wystawcą faktury, może  odmówić odpowiedzialności 

solidarnej poprzez zwrot tych środków na rachunek VAT podmiotu dokonującego 

podzielonej płatności (tzw. ”odbicie”). Prawo nie określa dokładnego terminu na powyższe 

przelewy, ale stwierdza, że takie przelewy powininny nastąpić „niezwłocznie po powzięciu 

wiadomości” o wpływie środków na rachunek VAT. 

 

2. Wykaz podatników VAT  

 

Akcenta CZ a.s jest podmiotem utworzonym zgodnie z prawem Republiki Czeskiej. Jest 

zarejestrowanym płatnikiem VAT w Republice Czeskiej i nie jest zarejestrowanym płatnikiem 

VAT w Polsce.  W związku z powyższym jej rachunki nie znajdują się w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-

wyszukiwarka). Akcenta jest tylko pośrednikiem w płatnościach (tj. odbiorcą/nadawcą) i nie 

jest zaangażowana ani świadoma ustaleń biznesowych pomiędzy swoimi klientami i ich 

partnerami. Akcenta nie staje się wierzycielem/dłużnikiem w wyniku transakcji pomiędzy 

klientami i partnerami. 

 

 

 

 

 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

