
SPLIT PAYMENT
Mechanizm podzielonej płatności

Toyota Bank Polska S.A.



Od 1.07.2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która 
daje możliwość wykonywania płatności, w ramach których nadawca wskazuje 
kwotę brutto oraz, w dodatkowym polu, kwotę podatku VAT zawartego w tej 
płatności.

•• Zgodnie z Ustawą bank prowadzi dla Przedsiębiorcy przynajmniej jeden Ra-
chunek VAT.

 
•• Wyciągi dla Rachunku VAT powiązanego z rachunkiem firmowym będą do-

stępne tak jak dotychczas dla rachunku firmowego, w związku z czym klienci 
będą mogli na bieżąco sprawdzić stan sald.

 
•• W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z doradcą.

Schemat 
Mechanizmu podzielonej płatności:
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2

1 Stosowanie tego mechanizmu jest dobrowolne. 

Nadawca płatności sam decyduje o formie realizacji przelewu.

Bank nie jest zobowiązany do sprawdzenia prawidłowości oblicze-
nia kwoty odpowiadającej kwocie VAT wskazanej w komunikacie 
przelewu.

BANK NADAWCY PŁATNOŚCI

Wykonuje Płatność w Mechanizmie Po-
dzielonej Płatności na 123,00 PLN (w tym 
23,00 PLN VAT) ze swojego rachunku fir-
mowego na rachunek Przedsiębiorstwa B.

BANK ODBIORCY PŁATNOŚCI

Następuje obciążenie rachunku firmowe-
go Przedsiębiorstwa B kwotą 23,00 PLN  
i uznanie tą kwotą powiązanego z rachun-
kiem firmowym Przedsiębiorstwa B rachun-
ku VAT

Przedsiębiorstwo A Przedsiębiorstwo B

BANK NADAWCY PŁATNOŚCI 
Następuje obciążenie rachunku VAT (A) 
powiązanego z rachunkiem firmowym 
Przed siębiorstwa A kwotą VAT (23,00 PLN) 
oraz uznanie nią rachunku firmowego tego 
Przedsiębiorstwa  

BANK ODBIORCY PŁATNOŚCI

Następuje uznanie rachunku firmowego 
Przed siębiorstwa B kwotą 123,00 PLN

BANK NADAWCY PŁATNOŚCI

Następuje obciążenie rachunku firmowe-
go Przedsiębiorstwa A kwotą 123,00 PLN w 
Mechanizmie Podzielonej Płatności na ra-
chunek firmowy Przedsiębiorstwa B.

BANK ODBIORCY PŁATNOŚCI

System Banku odbiorcy rozpoznaje, że 
przelew wykonany na rachunek firmowy 
Przedsiębiorstwa B został wykonany w Me-
chanizmie Podzielonej Płatności i stwier-
dza, że z rachunkiem firmowym Przedsię-
biorstwa B powiązany jest rachunek VAT (B)



Przykład płatności z wykorzystaniem 
Mechanizmu podzielonej płatności:

Od 1.11.2019 r. katalog płatności z rachunku VAT zostaje rozszerzony o możli-
wość wykonania płatności:

 1.  podatku dochodowego od osób fizycznych a także zaliczek na ten podatek, 
odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób fizycznych,

2.  podatku dochodowego od osób prawnych a także zaliczek na ten podatek, 
odsetek za zwłokę w podatku dochodowym od osób prawnych

3.  podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych 
oraz odsetek za zwłokę w podatku akcyzowym,

4. należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności.

••  Schemat podzielnej płatności

••  Przelew ZUS w mechanizmie Split Payment 

••  Przelew podatku VAT (CIT,PIT)  
z wykorzystaniem środków na Rachunku VAT


