
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 7 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r. 

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

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 4, w art. 108d: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „, w zaokrągleniu do pełnych złotych”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu: 

„.... Kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu 

podatku, zaokrągla się do pełnych złotych.”; 

2)  w art. 3 w pkt 3, w art. 62b w ust. 2 w pkt 1 w lit. a wyrazy „całości albo części 

kwoty” zastępuje się wyrazem „kwocie”; 

3)  w art. 3 w pkt 3, w art. 62c ust. 7–9 otrzymują brzmienie: 

„7. W przypadku realizacji przelewu w celu, o którym mowa w art. 62b 

ust. 2 pkt 2, bank, który prowadzi rachunek rozliczeniowy podatnika, obciąża 

kwotą wskazaną w poleceniu przelewu rachunek VAT podatnika i uznaje tą 

kwotą jego rachunek rozliczeniowy. 

8. W przypadku posiadania środków na rachunku VAT w wysokości 

niewystarczającej na realizację przelewu w celu, o którym mowa w art. 62b 

ust. 2 pkt 2, bank obciąża rachunek VAT do wysokości salda na tym rachunku 

i uznaje tą kwotą rachunek rozliczeniowy podatnika na podstawie polecenia 

przelewu. 

9. W przypadku posiadania środków na rachunku rozliczeniowym 

w wysokości niewystarczającej na realizację przelewu w celu, o którym mowa 
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w art. 62b ust. 2 pkt 2, bank nie realizuje przelewu.”; 

4)  w art. 6 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „(Dz. U. z 2017 r. poz. 2003)” 

dodaje się wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:”, pozostałą treść oznacza 

się jako pkt 2 oraz dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) w art. 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  

„2a. Do transakcji polecenia zapłaty z tytułu zapłaty faktury między 

wierzycielem i dłużnikiem będącymi przedsiębiorcami stosuje się 

odpowiednio przepisy rozdziału 3a ustawy – Prawo bankowe.”;”; 

5)  w art. 6, w art. 39b skreśla się wyrazy „usług płatniczych”; 

6)  w art. 7 w ust. 1 wyrazy „31 marca 2018 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 

2018 r.”; 

7)  w art. 8 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „otwartego” dodaje 

się wyrazy „przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy”; 

8)  w art. 8 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „31 marca 2018 r.” 

zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2018 r.”;  

9)  w art. 10 wyrazy „kwiecień 2018 r. albo drugi kwartał 2018 r.” zastępuje się 

wyrazami „lipiec 2018 r. albo trzeci kwartał 2018 r.”; 

10)  w art. 11 wyrazy „1 kwietnia 2018 r.” zastępuje się wyrazami „1 lipca 2018 r.”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na 51. posiedzeniu Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów 

i usług oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 10 poprawek. 

 

Poprawki Senatu przede wszystkim przesuwają termin wejścia w życie ustawy 

z 1 kwietnia na 1 lipca 2018 r.  

Mechanizm podzielonej płatności opiera się na systemie bankowym. Tym samym 

kluczowe dla powodzenia wdrożenia tego mechanizmu jest właściwe przygotowanie się przez 

wszystkie banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe do nowych rozwiązań. 

Z uwagi na konieczność przygotowania przez banki i SKOK-i odpowiednich zmian 

w systemach informatycznych, które to zmiany będą skomplikowane i czasochłonne, istnieje 

realne ryzyko, że w dniu 1 kwietnia 2018 r. nie wszystkie banki i SKOK-i będą gotowe do 

obsługiwania podzielonej płatności. 

Celem wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności jest to, żeby od samego 

początku obowiązywania systemu wszyscy podatnicy mieli możliwość płacenia 

w podzielonej płatności i przyjmowania w ten sposób płatności. Dla realizacji tej idei 

niezbędne jest, żeby wszystkie banki i SKOK-i były gotowe na dzień oznaczony w ustawie.  

Konieczne jest zatem przesunięcie, przewidzianego w art. 11 rozpatrzonej ustawy, 

terminu na wprowadzenie regulacji prawnych, na dzień 1 lipca 2018 r. i tym samym 

wydłużenie czasu na wdrożenie systemu przez banki oraz SKOK-i (poprawka nr 10). 

Zmiany w art. 7, art. 8 i art. 10 ustawy stanowią konsekwencję zmian art. 11 ustawy 

(poprawki nr 6, 8 i 9). 

 

Pozostałe poprawki doprecyzowują, porządkują, uzupełniają i ujednolicają przepisy 

wprowadzane rozpatrzoną przez Senat ustawą. 

Poprawka nr 1 oddaje istotę regulacji art. 108d ust. 1 ustawy o podatku od towarów 

i usług. Z wskazanego w przepisie wzoru, według którego wylicza się kwotę obniżającą 

zobowiązanie podatkowe, powinna wynikać konkretna kwota, którą dopiero następnie 



– 2 – 

 

zaokrągla się do pełnych złotych (inaczej równanie wskazane we wzorze będzie 

nieprawdziwe). 

Poprawka nr 2 porządkuje przepisy. Zgodnie z art. 62b ust. 1 Prawa bankowego 

rachunek VAT może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu 

zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług. Tymczasem symetryczny 

art. 62b ust. 2 pkt 1 lit. a Prawa bankowego stanowi o obciążeniu rachunku VAT kwotą 

odpowiadającą całości albo części kwoty podatku od towarów i usług. Poprawka ujednolica 

przepisy poprzez skreślenie wyrazów „całości albo części” w art. 62b ust. 2 pkt 1 lit. a. 

W ramach ustawy – Prawo bankowe, założenie art. 108a ust. 2 ustawy o podatku od towarów 

i usług, zgodnie z którym przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności można dokonać 

zapłaty kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku, realizowane jest – 

w wystarczający sposób – poprzez posłużenie się konstrukcją kwoty podatku wskazanej 

w komunikacie przelewu. 

Poprawka nr 3 uzupełnia przepisy dotyczące realizacji rozliczeń z tytułu wpłat 

z rachunku VAT na rachunek urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 62b ust. 2 pkt 2 Prawa 

bankowego rachunek VAT może być obciążony w celu wpłaty na rachunek urzędu 

skarbowego: (1) podatku VAT, (2) dodatkowego zobowiązania podatkowego, (3) odsetek za 

zwłokę w podatku VAT, (4) odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego. 

Kwestię realizacji rozliczeń z tytułu wpłat z rachunku VAT na rachunek urzędu skarbowego 

reguluje art. 62c ust. 7–9. Przepisy te ograniczają się do realizacji rozliczeń z tytułu zapłaty 

podatku VAT. Pomijają natomiast realizację rozliczeń z tytułu dodatkowego zobowiązania 

podatkowego, odsetek za zwłokę w podatku VAT oraz odsetek za zwłokę od dodatkowego 

zobowiązania podatkowego. Wskazane jest ujednolicenie przepisów. 

Poprawka nr 4 przesądza, że przepisy o rachunku VAT znajdą zastosowanie nie tylko 

do polecenia zapłaty z Prawa bankowego, ale także do polecenia zapłaty z ustawy o usługach 

płatniczych. Zdaniem Senatu niezbędne jest wprowadzenie do ustawy o usługach płatniczych 

przepisu, który wyraźnie przewiduje takie rozwiązanie. W przeciwnym razie polecenie 

zapłaty z ustawy o usługach płatniczych, z racji szczególnego charakteru przepisów 

o poleceniu zapłaty z ustawy Prawo bankowe, nie uwzględniałoby regulacji o rachunku VAT.  

Poprawka nr 5 ma charakter redakcyjny – uwzględnia skrót określenia „dostawca usług 

płatniczych” wprowadzony art. 4 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. 



– 3 – 

 

Poprawka nr 7 ujednolica przepisy przejściowe. Zmiana art. 8 ustawy wyraźne 

przesądza, że dotyczy on imiennych rachunków członków spółdzielczych kas 

oszczędnościowo-kredytowych otwartych przed dniem wejścia w życie ustawy. 

Uzasadnieniem poprawki jest zachowanie symetrii z analogicznym przepisem art. 7 

rozpatrzonej ustawy dotyczącym rachunków bankowych otwartych przed dniem wejścia 

w życie ustawy. 

 


