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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 653) 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1221) 

Art. 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

(pkt 1 -35 pominięto) 

36)  zarejestrowanym odbiorcy - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym[.] <;> 

<37) rachunku VAT – rozumie się przez to rachunek VAT, o którym mowa w:  

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1876), 

b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065).> 

 

Art. 87. 

1. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w 

okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do 

obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy 

na rachunek bankowy. 

2. [Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia 

złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym 

siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez 

podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten 



- 2 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika 

urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, 

nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub 

spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego 

zwrotu.] <Zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a, następuje w terminie 

60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika 

w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w 

zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na 

wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju 

lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie 

udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez 

podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji 

podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, 

potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową 

udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu.> Jeżeli zasadność zwrotu wymaga 

dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin 

do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach 

czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub 

postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą 

zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca 

należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej 

stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty. 

2a. W przypadku wydłużenia terminu na podstawie ust. 2 zdanie drugie, urząd skarbowy na 

wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie wymienionym w ust. 2 

zdanie pierwsze, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym 

zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu 

podatku. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 2, lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od 

dnia złożenia tego zabezpieczenia. 

2b. Weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie 

rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami 
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lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności 

tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji. 

2c. Naczelnik urzędu skarbowego przedłuża podatnikowi termin zwrotu różnicy podatku, o 

którym mowa w ust. 2, 5a i 6, na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta 

Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym 

postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące. Żądanie 

zawiera uzasadnienie. Przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. 

3. (uchylony). 

3a. (uchylony). 

4. (uchylony). 

4a. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 2a, może być złożone w formie: 

1)   gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej; 

2)   poręczenia banku; 

3)   weksla z poręczeniem wekslowym banku; 

4)   czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku; 

5)   papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu 

wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych 

papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, 

wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący 

być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 

4b. Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 2a, dotyczące zwrotu podatku w 

wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 

1000 euro, może być złożone w formie weksla. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro 

dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 

ostatni dzień roboczy okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zwrot podatku, w 

zaokrągleniu do pełnych złotych. 

4c. Do zabezpieczeń majątkowych, o których mowa w ust. 2a, przepisy art. 33e-33g 

Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

4d. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że 

złożone zabezpieczenie: 

1)   nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu, o której mowa w ust. 2a, lub 
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2)   nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu - w przypadku 

zabezpieczenia z określonym terminem ważności. 

4e. Zabezpieczenie majątkowe zostaje zwolnione w dniu następującym po dniu: 

1)   zakończenia przez organ podatkowy weryfikacji, o której mowa w ust. 2 - w przypadku 

zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2a; 

2)   w którym upłynęło 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której była 

wykazana kwota zwrotu podatku - w przypadku, o którym mowa w ust. 5a. 

4f. Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje się: 

1)   w przypadku wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej: 

a)  postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do 

czasu zakończenia tego postępowania, lub 

b)  kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do upływu 

terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie nie wszczęto 

postępowania podatkowego; 

2)   w przypadku wszczęcia kontroli celno-skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy 

zabezpieczenie - do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli, a jeżeli 

w tym terminie doszło do przekształcenia kontroli celno-skarbowej w postępowanie 

podatkowe w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do zakończenia tego 

postępowania; 

3)   w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę 

zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nienależną lub wyższą od kwoty 

należnej i ją otrzymał - do czasu uregulowania powstałej zaległości podatkowej. 

5. Na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia 

usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje 

zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie 

określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c 

oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio. 

5a. W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności 

opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, 

podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją 

podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku 

należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub 

poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 
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86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie 

skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c 

oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio. 

6. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest 

obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, 

licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

1)   kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem 

kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, 

nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, 

wynikają z: 

a)  faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za 

pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na 

terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o 

którym mowa w odrębnych przepisach, 

b)  faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna 

kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł, 

c)  dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 

ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone, 

d)  importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub 

dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji 

podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji, 

2)   kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, 

nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie 

przekracza 3000 zł, 

3)   podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za 

pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2, 

4)   podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w 

rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni: 
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a)  był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, 

b)  składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się 

odpowiednio. 

<6a. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest 

obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, na rachunek 

VAT podatnika w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. 

6b. Zwrot różnicy podatku, o którym mowa w ust. 6a, jest dokonywany przez urząd 

skarbowy przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3, w 

którym urząd skarbowy wskazuje w miejsce informacji, o których mowa w art. 108a 

ust. 3: 

1) pkt 1 i 2 – kwotę odpowiadającą zwracanej kwocie różnicy podatku; 

2) pkt 3 – okres rozliczeniowy, którego dotyczy wniosek o zwrot; 

3) pkt 4 – numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby 

podatku.> 

7. Różnicę podatku niezwróconą przez urząd skarbowy w terminach, o których mowa w ust. 2 

zdanie pierwsze i ust. 5a, traktuje się jako nadpłatę podatku podlegającą oprocentowaniu 

w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. 

8. (uchylony). 

9. (uchylony). 

10. Do zwrotu różnicy podatku podatnikowi, o którym mowa w art. 16, stosuje się 

odpowiednio przepisy ust. 2-2c, 6 i 7. 

10a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać co najmniej: 

1)   datę wystawienia; 

2)   imię i nazwisko lub nazwę podatnika, nazwę banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej udzielających kredytu oraz ich adresy; 

3)   numery identyfikacji podatkowej podatnika i banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej; 

4)   rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, na który ma być 

przekazany zwrot; 

5)   wskazanie deklaracji podatkowej, której dotyczy upoważnienie; 

6)   wskazanie kwoty zwrotu podatku, która ma być przekazana jako zabezpieczenie 

kredytu; 
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7)   podpis podatnika. 

11. (uchylony). 

12. (uchylony). 

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia: 

1)   szczegółowy sposób przyjmowania zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2a, 

2)   inne niż wymienione w ust. 4a formy zabezpieczeń oraz sposób ich przyjmowania 

- uwzględniając konieczność zabezpieczenia zwracanej kwoty podatku. 

 

<Art. 103a. 

W przypadku gdy podatek jest pobierany przez płatnika, o którym mowa w art. 17a, 

wpłacanie kwot podatku przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 5a, może być 

dokonywane na rachunek VAT płatnika przy użyciu komunikatu przelewu, o którym 

mowa w art. 108a ust. 3, w którym podatnik wskazuje w miejsce informacji, o których 

mowa w art. 108a ust. 3:  

1) pkt 1 i 2 – kwotę podatku, o której mowa w art. 103 ust. 5a, która ma zostać 

zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności; 

2) pkt 3 – numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez płatnika, o 

którym mowa w art.17a; 

3) pkt 4 – numer, za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby 

podatku.> 

<Rozdział 1a 

Mechanizm podzielonej płatności 

 

Art. 108a. 

1. Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu 

płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm 

podzielonej płatności. 

2. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:  

1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej 

z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;  

2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto 

wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na 
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rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest 

prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób. 

3. Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest 

w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub 

spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania 

płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:  

1) kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, 

która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;  

2) kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;  

3) numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność; 

4) numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest 

zidentyfikowany na potrzeby podatku. 

4. W przypadkach określonych w art. 29a ust. 10 pkt 13 i ust. 14 zwrot całości albo 

części zapłaty może być dokonywany przy użyciu komunikatu przelewu, o którym 

mowa w ust. 3, w którym podatnik w miejsce informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 

4, wskazuje numer, za pomocą którego nabywca towaru lub usługobiorca jest 

zidentyfikowany na potrzeby podatku.  

5. W przypadku gdy płatność zostanie dokonana w sposób określony w ust. 2 na rzecz 

podatnika innego niż wskazany na fakturze, o której mowa w ust. 3 pkt 3, podatnik, 

na rzecz którego dokonano tej płatności, odpowiada solidarnie wraz z dostawcą tych 

towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę 

podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do wysokości 

kwoty otrzymanej na rachunek VAT. 

6. Odpowiedzialność solidarna podatnika, o którym mowa w ust. 5, jest wyłączona w 

przypadku dokonania przez tego podatnika płatności na rachunek VAT dostawcy 

towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze, o której mowa w ust. 3 pkt 3, 

albo zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego 

otrzymano tę płatność, niezwłocznie po powzięciu informacji o jej otrzymaniu, w 

kwocie otrzymanej na rachunek VAT. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 108b. 

1. Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego wydaje, w drodze postanowienia, 

zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez podatnika 
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rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek 

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony ten 

rachunek VAT.  

2. Podatnik we wniosku określa wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, 

jaka ma zostać przekazana.  

3. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie w terminie 60 dni od dnia 

otrzymania wniosku. W postanowieniu naczelnik urzędu skarbowego określa 

wysokość środków, jaka ma zostać przekazana. 

4. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje, przy wykorzystaniu systemu 

teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, informację 

o postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, bankowi albo spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, które prowadzą rachunek VAT wskazany we wniosku. 

Informacja zawiera dane niezbędne do realizacji postanowienia, w tym:  

1) numer rachunku VAT, o którym mowa w ust. 1;  

2) numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, o których mowa w ust. 1;  

3) wysokość środków, o których mowa w ust. 3. 

5. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody na 

przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT: 

1) w przypadku posiadania przez podatnika zaległości podatkowej w podatku – w 

wysokości odpowiadającej zaległości podatkowej w podatku wraz z odsetkami za 

zwłokę, istniejącej na dzień wydania decyzji; 

2) w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że: 

a) zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, 

w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań 

z tytułu podatku lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, 

które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań z tytułu podatku, lub 

b) wystąpi zaległość podatkowa w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe 

zobowiązanie podatkowe. 

6. Podatnik będący państwową jednostką budżetową dysponuje środkami 

zgromadzonymi na rachunkach VAT prowadzonych dla rachunków 

rozliczeniowych, o których mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
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2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), na 

podstawie przepisów tej ustawy. 

 

Art. 108c. 

1. Do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej 

faktury, zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przepisów 

art. 105a ust. 1, art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c nie stosuje się.  

2. Do zaległości w podatku powstałej za okres rozliczeniowy, za który podatnik 

w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której co 

najmniej 95% wynika z otrzymanych przez podatnika faktur, które zostały 

zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przepisu art. 56b 

Ordynacji podatkowej nie stosuje się. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do podatnika, który wiedział, że faktura zapłacona 

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:  

1) została wystawiona przez podmiot nieistniejący; 

2) stwierdza czynności, które nie zostały dokonane; 

3) podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością; 

4) potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 

Kodeksu cywilnego. 

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zaległości podatkowej w podatku przekraczającej 

dwukrotność kwoty podatku naliczonego wykazanej w złożonej deklaracji 

podatkowej.  

Art. 108d. 

1. Jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z 

rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, kwotę 

zobowiązania podatkowego z tytułu podatku można obniżyć o kwotę wyliczoną według 

wzoru:  

S = Z ·  r ·
n

360
 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 

S – kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku, w 

zaokrągleniu do pełnych złotych, 
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Z – kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji 

podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania, 

r – stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze 

przed dniem zapłaty podatku, 

n – liczbę dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony 

rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty 

podatku, włącznie z tym dniem. 

2. Do zaokrąglenia kwoty, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu 

podatku, stosuje się przepis art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 

2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089)  

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1  

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O 

KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK INNYCH NIŻ BANKI, 

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI 

 

(fragment załącznika pominięto) 

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: 

1. 

1)   szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych 

aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji 

wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla 

majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian 

dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia; 
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2)   kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów 

trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz 

długoterminowych aktywów finansowych; 

3)   kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także 

wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 

44b ust. 10; 

4)   wartość gruntów użytkowanych wieczyście; 

5)   wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 

leasingu; 

6)   liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw 

udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze 

wskazaniem praw, jakie przyznają; 

7)   dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek 

roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku 

obrotowego; 

8)   dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 

subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych; 

9)   stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 

kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji 

wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym; 

10)  propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy; 

11)  dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym; 

12)  podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: 

a)   do 1 roku, 

b)   powyżej 1 roku do 3 lat, 

c)   powyżej 3 do 5 lat, 

d)   powyżej 5 lat; 

13)  łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 

charakteru i formy tych zabezpieczeń; 
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14)  wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę 

czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością 

otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie; 

15)  w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej 

pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności 

podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową; 

16)  łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę 

gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem 

zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych 

zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych 

w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub 

stowarzyszonych; 

17)  w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są 

wyceniane według wartości godziwej: 

a)   istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte 

do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, 

b)   dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość 

godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone 

do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z 

aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, 

c)   tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału 

(funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i 

zmniejszenia w ciągu roku obrotowego[.]  <;> 

<18) środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w: 

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1876), 

b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065).> 

(ust. 2- 10 pominięto) 
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U S T A W A   z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876) 

 

Art. 49. 

1. Banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych: 

[1)   rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze;] 

<1) rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze, oraz prowadzone dla nich na 

zasadach określonych w rozdziale 3a rachunki VAT;> 

2)   rachunki lokat terminowych; 

3)    rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, w tym rachunki 

rodzinne, oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych; 

4)   rachunki powiernicze. 

2. Rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie 

dla: 

1)   osób prawnych; 

2)   jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają 

zdolność prawną; 

3)   osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla 

osób będących przedsiębiorcami. 

3. Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki 

terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla: 

1)   osób fizycznych; 

2)   szkolnych kas oszczędnościowych; 

3)   pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. 

4. Rachunki rodzinne mogą być prowadzone wyłącznie dla osób fizycznych, którym 

przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o 

których mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), z wyjątkiem 

świadczeń alimentacyjnych, zwane dalej "świadczeniami niepodlegającymi egzekucji". 

 

Art. 50. 

 1. Posiadacz rachunku bankowego dysponuje swobodnie środkami pieniężnymi 

zgromadzonymi na rachunku. W umowie z bankiem mogą być zawarte postanowienia 

ograniczające swobodę dysponowania tymi środkami. 
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<1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rachunku VAT, o którym mowa w rozdziale 3a.> 

2. Bank dokłada szczególnej staranności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

przechowywanych środków pieniężnych. 

 

<Rozdział 3a 

Rachunek VAT 

 

Art. 62a. 

1. Dla rachunku rozliczeniowego bank prowadzi rachunek VAT.  

2. Rachunek VAT jest prowadzony w walucie polskiej.  

3. Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza bank 

prowadzi jeden rachunek VAT, niezależnie od liczby prowadzonych dla tego 

posiadacza rachunków rozliczeniowych. W przypadku prowadzenia więcej niż 

jednego rachunku rozliczeniowego dla tego samego posiadacza bank prowadzi, na 

wniosek tego posiadacza, więcej niż jeden rachunek VAT. 

4. W przypadku rachunków rozliczeniowych prowadzonych przez Narodowy Bank 

Polski dla tego samego posiadacza Bank ten prowadzi rachunek VAT dla każdego 

rachunku rozliczeniowego. Narodowy Bank Polski prowadzi rachunek VAT dla 

więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego tego samego posiadacza na jego 

wniosek lub na podstawie przepisów o finansach publicznych. 

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do rachunku rozliczeniowego  prowadzonego w innej 

walucie niż waluta polska.  

6. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy.  

7. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych prowizji i opłat 

dla banku.  

8. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT mogą być, zgodnie z ustaleniami 

stron, oprocentowane. 

9. Bank informuje posiadacza rachunku rozliczeniowego o numerze rachunku VAT 

oraz ustalonych zasadach i terminach informowania posiadacza rachunku 

rozliczeniowego o saldzie na rachunku VAT. Do rachunku VAT nie stosuje się 

przepisu art. 728 Kodeksu cywilnego. 

10. Bank nie wydaje do rachunku VAT instrumentu płatniczego. 
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11. Przepis ust. 1 stosuje się również do rachunku niebędącego rachunkiem 

rozliczeniowym, jeżeli bank prowadzi go w ramach gospodarki własnej. 

 

Art. 62b. 

1. Rachunek VAT może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z 

tytułu: 

1) zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, przy użyciu 

komunikatu przelewu, o którym mowa w art. 108a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i …), zwanego dalej 

„komunikatem przelewu”; 

2) wpłaty kwoty podatku od towarów i usług przez podatnika, o którym mowa 

w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na 

rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu 

przelewu; 

3) przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT 

prowadzonego w tym samym banku; 

4) zwrotu: 

a) kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług w przypadkach, o 

których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 13 i ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury 

korygującej, 

b) różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług, przez urząd skarbowy 

 przy użyciu komunikatu przelewu. 

2. Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu: 

1) dokonania:  

a) płatności kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku od towarów i 

usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT, 

b) zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, w przypadkach, o 

których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 13 i ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury 

korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług 
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 przy użyciu komunikatu przelewu; 

2) wpłaty podatku od towarów i usług, dodatkowego zobowiązania podatkowego, 

o którym mowa w art. 112b i art. 112c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług lub odsetek za 

zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego, na rachunek urzędu 

skarbowego; 

3) wpłaty podatku od towarów i usług przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 

5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz płatnika, o 

którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu przelewu; 

4) przekazania przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie 

podatku od towarów i usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy 

przez posiadacza rachunku, który:  

a) otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz 

b) nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest 

dokonywana płatność; 

5) zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na 

rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu 

komunikatu przelewu; 

6) przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT 

prowadzony w tym samym banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym 

posiadacz w miejsce informacji, o których mowa w: 

a) art. 108a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług – wskazuje kwotę przekazywanych środków, 

b) art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – 

wpisuje wyrazy „przekazanie własne”, 

c) art. 108a ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – 

wskazuje numer, za pomocą którego posiadacz jest zidentyfikowany na potrzeby 

podatku od towarów i usług; 

7) przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w 

informacji o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług; 

8) przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej, 

w przypadku gdy rachunek VAT prowadzony jest dla rachunku rozliczeniowego, 
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o którym mowa w art. 196 ust. 1 pkt 2 albo 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.);  

9) realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego 

egzekucji należności z tytułu podatku od towarów i usług. 

3. Uznanie i obciążenie rachunku VAT jest dokonywane odpowiednio przez obciążenie 

albo uznanie rachunku rozliczeniowego posiadacza rachunku VAT prowadzonego w 

tym samym banku. 

4. W przypadku naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku VAT bank 

bez odrębnej dyspozycji posiadacza rachunku VAT uznaje kwotą tych odsetek 

rachunek rozliczeniowy, dla którego jest prowadzony rachunek VAT. W przypadku 

gdy rachunek VAT jest prowadzony dla kilku rachunków rozliczeniowych, bank 

uznaje rachunek rozliczeniowy wskazany przez posiadacza tych rachunków. 

 

Art. 62c. 

1. W celu realizacji przelewu bank w pierwszej kolejności obciąża kwotą podatku od 

towarów i usług rachunek VAT nabywcy towarów i usług i uznaje tą kwotą jego 

rachunek rozliczeniowy zgodnie z komunikatem przelewu. 

2. W przypadku braku środków na rachunku VAT, w celu realizacji przelewu, bank 

obciąża wyłącznie rachunek rozliczeniowy nabywcy towarów i usług kwotą 

odpowiadającą wartości sprzedaży brutto wskazanej w komunikacie przelewu.  

3. W przypadku posiadania środków na rachunku VAT w wysokości niewystarczającej 

na zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w 

komunikacie przelewu, w celu realizacji przelewu, bank obciąża rachunek VAT do 

wysokości salda na tym rachunku i uznaje tą kwotą rachunek rozliczeniowy 

nabywcy towarów i usług, na podstawie komunikatu przelewu. 

4. W przypadku posiadania środków na rachunku rozliczeniowym w wysokości 

niewystarczającej na zapłatę kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży brutto 

wskazanej w komunikacie przelewu bank nie realizuje przelewu. 

5. Po otrzymaniu środków pieniężnych z tytułu kwoty odpowiadającej kwocie podatku 

od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu, bank, który prowadzi 

rachunek rozliczeniowy, obciąża ten rachunek rozliczeniowy kwotą odpowiadającą 

kwocie podatku od towarów i usług i uznaje tą kwotą rachunek VAT, który jest 

prowadzony dla tego rachunku. 
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6. W przypadku gdy ten sam bank prowadzi rachunek rozliczeniowy dla dostawcy 

towarów lub usługodawcy oraz nabywcy towarów i usług, bank wykonuje 

jednocześnie obowiązki określone w ust. 1–5. 

7. W przypadku realizacji przelewu z tytułu zapłaty podatku od towarów i usług na 

rachunek bankowy urzędu skarbowego bank, który prowadzi rachunek 

rozliczeniowy podatnika, obciąża kwotą odpowiadającą kwocie podatku od towarów 

i usług rachunek VAT podatnika i uznaje tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy 

zgodnie z poleceniem przelewu. 

8. W przypadku posiadania środków na rachunku VAT w wysokości niewystarczającej 

na zapłatę podatku od towarów i usług na rachunek bankowy urzędu skarbowego, 

bank obciąża rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku i uznaje tą kwotą 

rachunek rozliczeniowy podatnika na podstawie polecenia przelewu z tytułu zapłaty 

podatku od towarów i usług. 

9. W przypadku posiadania środków na rachunku rozliczeniowym w wysokości 

niewystarczającej na zapłatę kwoty podatku od towarów i usług na rachunek 

bankowy urzędu skarbowego bank nie realizuje przelewu. 

10. Bank nie jest obowiązany do sprawdzenia prawidłowości obliczenia kwoty 

odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie 

przelewu.  

11. W przypadku gdy płatność za fakturę zostanie dokonana na podstawie komunikatu 

przelewu na rachunek odbiorcy, dla którego bank nie prowadzi rachunku VAT, 

bank dokonuje zwrotu środków przy użyciu komunikatu przelewu. 

12. W przypadku otrzymania przez bank informacji o postanowieniu, o której mowa w 

art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, bank  

niezwłocznie obciąża rachunek VAT posiadacza rachunku kwotą wskazaną w tej 

informacji i uznaje tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy. 

13. W przypadku gdy kwota wskazana w informacji o postanowieniu, o której mowa w 

art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

przewyższa wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, bank obciąża 

rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku i uznaje tą kwotą rachunek 

rozliczeniowy. W tym przypadku uznaje się, że obowiązek, o którym mowa w ust. 12, 

został wykonany w całości. 

 



- 20 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 62d. 

1. Środki pieniężne zgromadzone:  

1) na rachunku VAT,  

2) na rachunku rozliczeniowym w wysokości odpowiadającej kwocie podatku od 

towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu  

– są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu 

wykonawczego dotyczącego egzekucji lub zabezpieczenia innych należności niż 

podatek od towarów i usług. 

2. Wierzytelności z rachunku VAT nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia 

rzeczowego. 

Art. 62e. 

1. Przed zamknięciem rachunku rozliczeniowego bank zamyka rachunek VAT, który 

jest prowadzony dla tego rachunku rozliczeniowego, jeżeli ten rachunek VAT nie 

jest prowadzony dla innego rachunku rozliczeniowego.  

2. Przed zamknięciem rachunku VAT bank uznaje kwotą środków zgromadzonych na 

rachunku VAT, na dzień zamknięcia rachunku VAT, wskazany przez posiadacza 

rachunku VAT jego inny rachunek VAT, prowadzony w tym samym banku. 

3. W przypadku niewskazania przez posiadacza rachunku VAT innego rachunku VAT 

prowadzonego w tym samym banku, bank przed zamknięciem rachunku VAT 

uznaje rachunek rozliczeniowy, dla którego otwarty jest ten rachunek VAT tego 

posiadacza, kwotą środków zgromadzonych na rachunku VAT, na dzień zamknięcia 

rachunku VAT, zgodnie z informacją o postanowieniu, o której mowa w art. 108b 

ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

Art. 62f. 

Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do: 

1) rachunków w systemach płatności prowadzonych przez Narodowy Bank Polski; 

2) rachunków, o których mowa w art. 192 ust. 1, art. 196 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2a, 

art. 200 ust. 1, art. 202 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych;  

3) rachunków: 

a) prowadzonych przez Narodowy Bank Polski innych niż określone w pkt 1 i 2, 

b) banków prowadzonych przez inne banki, 
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c) banków spółdzielczych prowadzonych przez bank zrzeszający, 

d) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzonych przez Krajową 

Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową  

– które służą wyłącznie rozliczeniom z tytułu wykonania czynności, do których nie mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.> 

 

Art. 63d. 

1. Polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej dyspozycję wierzyciela obciążenia określoną kwotą odpowiednio rachunku 

bankowego dłużnika lub rachunku dłużnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Dyspozycja wierzyciela oznacza 

równocześnie jego zgodę na cofnięcie przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową dłużnika obciążenia rachunku dłużnika i cofnięcie uznania rachunku 

wierzyciela w przypadku dokonanego przez dłużnika odwołania polecenia zapłaty, o 

którym mowa w ust. 6. 

2. Przeprowadzenie rozliczeń poleceniem zapłaty jest dopuszczalne pod warunkiem: 

1)   posiadania przez wierzyciela i dłużnika rachunków w bankach lub spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych, które zawarły porozumienie w sprawie 

stosowania polecenia zapłaty, określające w szczególności: zakres odpowiedzialności 

banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wykonujących polecenie 

zapłaty, przyczyny odmowy wykonania polecenia zapłaty przez bank lub spółdzielczą 

kasę oszczędnościowo-kredytową dłużnika, procedury dochodzenia wzajemnych 

roszczeń banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, wynikających 

ze skutków odwołania polecenia zapłaty przez dłużnika, wzory jednolitych formularzy 

oraz zasady wykonywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-

kredytowe poleceń zapłaty za pomocą informatycznych nośników danych; 

2)   udzielenia przez dłużnika wierzycielowi zgody do obciążania rachunku dłużnika w 

drodze polecenia zapłaty w umownych terminach zapłaty z tytułu określonych 

zobowiązań; 

3)   zawarcia pomiędzy wierzycielem a prowadzącymi jego rachunek bankiem lub 

spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową umowy w sprawie stosowania 

polecenia zapłaty przez wierzyciela, zawierającej w szczególności: zgodę banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na stosowanie polecenia zapłaty 
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przez wierzyciela, zasady składania i realizowania poleceń zapłaty, zgodę wierzyciela 

na obciążenie jego rachunku kwotami odwoływanych poleceń zapłaty wraz z 

odsetkami, o których mowa w ust. 7, zwróconymi dłużnikowi w związku z 

odwołaniem polecenia zapłaty oraz zakres odpowiedzialności wierzyciela i banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 

4)   że maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty nie przekracza równowartości, 

przeliczonej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski w ostatnim dniu kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonywane jest 

rozliczenie pieniężne: 

a)  1000 euro - w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna niewykonująca 

działalności gospodarczej, 

b)  50 000 euro - w przypadku pozostałych dłużników. 

3. Bank, który udzielił wierzycielowi zgody na stosowanie poleceń zapłaty, jest wobec 

banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - stron porozumienia, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 1, odpowiedzialny za działania wierzyciela związane ze 

stosowaniem poleceń zapłaty, w szczególności jest obowiązany do natychmiastowego 

uznania kwotą odwołanego polecenia zapłaty rachunku banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej dłużnika wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 7, 

również w przypadku braku środków na rachunku wierzyciela lub wystąpienia innej 

przyczyny uniemożliwiającej obciążenie rachunku bankowego wierzyciela. 

3a. Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, która udzieliła wierzycielowi zgody na 

stosowanie poleceń zapłaty, jest wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-

kredytowych - stron porozumienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, odpowiedzialna za 

działania wierzyciela związane ze stosowaniem poleceń zapłaty, w szczególności jest 

obowiązana do natychmiastowego uznania kwotą odwołanego polecenia zapłaty rachunku 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dłużnika wraz z odsetkami, o 

których mowa w ust. 7, również w przypadku braku środków na rachunku wierzyciela lub 

wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej obciążenie rachunku wierzyciela. 

4. Uznanie rachunku bankowego wierzyciela następuje po uzyskaniu przez jego bank lub 

spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową od banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej dłużnika środków wystarczających na pokrycie polecenia 

zapłaty. 
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5. Dłużnikowi przysługuje prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody, o której mowa w ust. 

2 pkt 2. 

6. Dłużnik może odwołać pojedyncze polecenie zapłaty, w prowadzących jego rachunek 

banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w terminie: 

1)   30 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego lub rachunku 

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej - w przypadku gdy dłużnikiem jest 

osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej; 

2)   5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego lub rachunku w 

spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej - w przypadku pozostałych dłużników. 

7. Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika zobowiązuje bank lub spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo-kredytową dłużnika do natychmiastowego uznania rachunku 

bankowego dłużnika lub rachunku dłużnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej kwotą odwołanego polecenia zapłaty. Uznanie rachunku dłużnika następuje z 

datą złożenia odwołania polecenia zapłaty, z obowiązkiem naliczenia - od dnia obciążenia 

rachunku dłużnika kwotą odwołanego polecenia zapłaty - odsetek należnych dłużnikowi z 

tytułu oprocentowania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej. 

8. Będący wierzycielami bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mogą 

przeprowadzić rozliczenia poleceniem zapłaty na warunkach określonych w ustawie, z 

tym że: 

1)   do rozliczeń tych nie stosuje się przepisów ust. 2 pkt 3 i ust. 3; 

2)   ten bank lub ta spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa są obowiązani do 

natychmiastowego uznania kwotą odwołanego polecenia zapłaty rachunku banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dłużnika. 

9. Przepisów ust. 1-8 nie stosuje się do transakcji polecenia zapłaty, do których stosuje się 

ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 

<10. Do transakcji polecenia zapłaty z tytułu zapłaty faktury między wierzycielem 

i dłużnikiem będącymi przedsiębiorcami stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 

3a. 

11. Zgoda dłużnika, o której mowa w ust. 2 pkt 2, oznacza także zgodę udzieloną przez 

dłużnika wierzycielowi na obciążanie, w drodze polecenia zapłaty, rachunku 

rozliczeniowego dłużnika.> 
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U S T A W A  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 

z późn. zm.) 

Art. 196. 

1. Dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych są prowadzone 

następujące rachunki bankowe: 

1)   centralny rachunek bieżący budżetu państwa, z wyodrębnieniem rachunków 

dochodów i wydatków budżetu państwa oraz rachunków środków do sfinansowania 

pożyczkowych potrzeb budżetu państwa; 

[2)   rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych, z wyodrębnieniem rachunków 

dochodów i wydatków;] 

<2) rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych, z wyodrębnieniem 

rachunków dochodów i wydatków, oraz prowadzone dla tych rachunków 

rachunki VAT, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

– Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876);> 

3)   rachunki bieżące urzędów obsługujących organy podatkowe, dla gromadzenia 

dochodów budżetu państwa, z wyodrębnieniem rachunków dla niektórych rodzajów 

dochodów; 

[4)   rachunki bieżące państwowych funduszy celowych, o ile odrębne ustawy nie stanowią 

inaczej; 

5)   rachunki pomocnicze;] 

<4) rachunki bieżące państwowych funduszy celowych, o ile odrębne ustawy nie 

stanowią inaczej, oraz prowadzone dla tych rachunków rachunki VAT, o których 

mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; 

5) rachunki pomocnicze oraz prowadzone dla tych rachunków rachunki VAT, 

o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe; 

6)   rachunki bieżące państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Obsługę bankową budżetu państwa w zakresie rachunków bankowych wymienionych w 

ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz państwowych funduszy celowych, o których mowa w art. 9 pkt 8, 

prowadzi Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego, z zastrzeżeniem 

ust. 3, 6 i 7. 
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2a. Obsługę bankową rachunków budżetu środków europejskich prowadzi Narodowy Bank 

Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego. 

3. Wyboru podmiotu prowadzącego obsługę rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 

oraz rachunków, o których mowa w ust. 1 pkt 4, prowadzonych dla państwowych 

funduszy celowych zarządzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Prezesa 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dokonuje Minister Finansów, 

uwzględniając niezbędne warunki techniczne i organizacyjne, które powinny być 

spełnione przez ten podmiot, jak również wpływ na stan finansów publicznych w związku 

z podjęciem i prowadzeniem obsługi tych rachunków. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego może podjąć obsługę rachunków, o których mowa w ust. 1 

pkt 1-3, nie wcześniej niż z dniem przyjęcia przez Rzeczpospolitą Polską waluty euro. 

5. Obsługę bankową rachunków jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w 

art. 9 pkt 5-7, 9 i 12, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których 

podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej, wojewoda 

lub uczelnia medyczna, państwowych instytucji kultury, państwowych osób prawnych, o 

których mowa w art. 9 pkt 14, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego. 

6. Minister Finansów może dokonać wyboru podmiotu prowadzącego obsługę rachunków 

bankowych, wymienionych w ust. 1 pkt 5, dla niektórych rodzajów rachunków 

pomocniczych. 

7. Obsługę rachunków bankowych wymienionych w ust. 1 pkt 5 na potrzeby finansowania 

związków operacyjnych i taktycznych oraz oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej użytych lub przebywających poza granicami państwa może 

prowadzić bank inny niż Narodowy Bank Polski lub Bank Gospodarstwa Krajowego. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065) 

 

<Art. 3b. 

1. Kasa prowadzi dla członka kasy, który posiada w kasie imienny rachunek otwarty w 

związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, rachunek VAT. 
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Otwierając dla członka kasy imienny rachunek, kasa jednocześnie otwiera rachunek 

VAT.  

2. Do rachunku VAT przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 

bankowe stosuje się odpowiednio.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003)  

 

<Art. 39b. 

Dostawcy usług płatniczych świadczący usługi płatnicze, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 2 lit. c i pkt 7, oraz dostawcy usług technicznych, o których mowa w art. 6 pkt 10, 

świadczący usługę przekazywania pomiędzy płatnikiem a odbiorcą informacji o 

transakcji płatniczej, mogą pośredniczyć w płatnościach z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, o którym mowa w dziale XI w rozdziale 1a ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i …).> 

 


