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MECHANIZM 
PODZIELONEJ 
PŁATNOŚCI
1 lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy VAT 
wprowadzające mechanizm podzielonej płatności.



 
 Okiem eksperta: Wpływ zmian  
 na rynek nieruchomości  
 komercyjnych 
 
Specjalista ds. podatkowych 

 ■ Zwykle ze względu na niski poziom kosztów 
operacyjnych przy wynajmie obiektu 
komercyjnego powstaje znaczna nadwyżka 
podatku należnego nad naliczonym. Jeżeli 
większość najemców zdecyduje się płacić  
w mechanizmie split-payment, wówczas 
efektywnie zmniejszy się bieżąca płynność 
finansowa wynajmującego.

 ■ Istotne znaczenie będzie miała możliwość 
odzyskania podatku VAT przez nabywcę 
nieruchomości, w sytuacji gdy zapłatę 
podatku VAT finansuje kredytem bankowym. 
Jeżeli nabywca wybierze mechanizm 
podzielonej płatności w ramach zapłaty, 

 Charakterystyka 

 ■ Do standardowego rachunku 
wykorzystywanego do prowadzenia 
działalności gospodarczej banki 
automatycznie otworzą każdemu 
przedsiębiorcy osobne konto VAT. 

 ■ Jeżeli kontrahent-nabywca zdecyduje się 
na realizację płatności za pośrednictwem 
przelewu bankowego z wykorzystaniem 
mechanizmu split-payment, część 
wynagrodzenia odpowiadająca kwocie VAT 
trafi na konto VAT sprzedawcy, natomiast 
kwota netto z faktury zostanie przelana na 
jego zwykły rachunek.

 ■ Mechanizm podzielonej płatności będzie 
stosowany wyłącznie w transakcjach 
dokonywanych między podatnikami 
VAT rozliczanych w polskiej walucie. 
Wykorzystanie mechanizmu będzie 
dobrowolne – przedsiębiorca zlecający 
płatności podejmie decyzję  
o skorzystaniu z tej opcji indywidualnie  
przy każdym przelewie.

 ■ Właściciel rachunku VAT będzie miał 
ograniczony dostęp do zgromadzonych 
na nim środków. Będą one mogły zostać 
przelane na rachunek VAT kontrahenta  
lub do urzędu skarbowego –  
w celu uregulowania zobowiązania 
podatkowego VAT.

 ■ Każde inne uwolnienie środków z rachunku 
VAT będzie możliwe wyłącznie za zgodą 
organu podatkowego i po upływie 
określonego czasu potrzebnego  
na ewentualną weryfikację zasadności 
zwrotu („przeksięgowania” środków  
z rachunku VAT na standardowy rachunek).

Co podatnik otrzymuje w zamian za 
płatność faktur w mechanizmie split-
payment? 
 
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa 
Finansów podmioty płacące w ramach 
MPP będą traktowane jako rzetelni 
przedsiębiorcy, dochowujący należytej 
staranności kupieckiej.

 ■ Wprowadzenie mechanizmu split-payment 
może negatywnie wpływać na płynność 
finansową przedsiębiorców.
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konto służące 
do prowadzenia 
działalności gospodarczej

konto VAT

wpłata VAT 
do urzędu
skarbowego

zapłata kontrahentowi kwoty 
będącej równowartością VAT 
wynikającego z otrzymanej 
faktury

przelew na zwykły
rachunek przedsiębiorcy
(za zgodą fiskusa)

skorzystanie 
z MPP

kupujący

100 zł

23 zł

sprzedający

zwrot zostanie dokonany na specjalne 
konto VAT. Będzie mógł nim dysponować 
tylko w ograniczonym zakresie, a spłata 
zaciągniętego kredytu będzie wymagała 
złożenia wniosku o zwolnienie środków  
w terminie 60 dni. Ponadto, bank 
finansujący nie będzie miał możliwości 
ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego 
(zastaw rejestrowy lub finansowy) na 
rachunku VAT, a więc mniej chętnie udzieli 
kredytu na sfinansowanie podatku VAT  
w transakcji zakupu nieruchomości (należy 
pamiętać, że banki już teraz są mniej 
skłonne do kredytowania VAT). W efekcie 
może spowodować to wzrost kosztów 
finansowania kredytu VAT.

 ■ Sprzedający nieruchomość nie będzie 
miał możliwości dysponowania kwotą 
odpowiadającą VAT, co obecnie ma 
miejsce (od momentu otrzymania VAT 
od kupującego do momentu upływu 
terminu płatności podatku – w skrajnych 
przypadkach 56 dni).

Rzeczoznawca majątkowy

 ■ Zastosowanie MPP nie wymaga 
dokonywania ponownej wyceny 
nieruchomości komercyjnych,  
a także w odniesieniu do polskich,  
jak i międzynarodowych standardów  
nie wpłynie w sposób bezpośredni na  
ich wycenę.  
W zależności od uwarunkowań 
rynkowych zmiana ta może zostać 
jednak skapitalizowana przez inwestorów 
długoterminowych w oczekiwanych stopach 
zwrotu, a co zatem idzie pośrednio wpłynąć 
na wartości wycenianych w oparciu  
o przychody czynszowe nieruchomości.

 ■ W przypadku części spółek będących 
właścicielami nieruchomości komercyjnych, 
w szczególności tych czerpiących 
przychody z najmu lub dzierżawy, nowe 
podejście do rozliczenia VAT-u wpłynie 
na ich finanse, a co za tym idzie może 
spowodować zmiany w ich wartości.

Doradca najemców

 ■ W nowym otoczeniu prawnym związanym  
z wprowadzeniem MPP to najemca 
decyduje o sposobie realizacji płatności VAT, 
dzięki czemu zyskuje on uprzywilejowaną 
względem wynajmującego pozycję.

 ■ Decyzja najemcy o przejściu na 
rozliczanie czynszu na zasadach split-

payment spowoduje u wynajmującego 
krótkoterminowe pogorszenie płynności 
przy nieznacznym spadku rentowności 
finansowej przedsięwzięcia, przy założeniu, 
że wynajmujący na bieżąco reinwestuje 
środki pieniężne znajdujące się na jego 
rachunku bankowym.

 ■ Rezygnacja z możliwości skorzystania 
przez najemców z MPP, w celu uzyskania 
od wynajmującego dodatkowych korzyści, 
będzie uzależniona od warunków w danym 
segmencie rynku i ich siły negocjacyjnej.

Doradca inwestorów kapitałowych

 ■ Problem płynności finansowej najdotkliwiej 
odczują przedsiębiorcy o słabej pozycji 
negocjacyjnej. Dotyczy to podmiotów, które 
otrzymają dużą część płatności  
z wykorzystaniem MPP, a jednocześnie 
zostaną skutecznie przekonani przez swoich 
dostawców do tradycyjnych przelewów.

 ■ Dla spółek będących właścicielami 
nieruchomości komercyjnych rozwiązaniem 
umożliwiającym odzyskanie zamrożonych 
na koncie VAT środków mogą być działania 
inwestycyjne, np. na modernizację budynku. 
Zapłata za faktury inwestycyjne w ramach 
MPP spowoduje znaczny krótkoterminowy 
spadek środków pieniężnych zamrożonych 
na koncie VAT (Patrz Przykład 1).

Strateg biznesowy

 ■ W większości przypadków neutralność 
modeli finansowych stosowanych do analizy 
inwestycji względem podatku obrotowego 
nie wpłynie na wskaźniki racjonalności 
finansowej tych projektów.

 ■ Zmiana może dotknąć fundusze 
inwestycyjne i firmy wykorzystujące w 
swoim działaniu cash pooling (umowa 
o wspólnym zarządzaniu płynnością 
finansową lub umowa konsolidacji 
rachunków bankowych w ramach grupy 
spółek), ograniczając ich dostępność do 
krótkoterminowych zasobów gotówkowych.



Wnioski

 ■ Znaczne inwestycje kapitałowe przy odpowiednim zaplanowaniu mogą stanowić mechanizm 
umożliwiający odzyskanie przez wynajmujących środków zamrożonych na koncie VAT.

 ■ Powstanie (w przypadku większych inwestycji) znacznej nadwyżki podatku naliczonego nad 
należnym może jednak spowodować zwiększenie się problemów związanych z zamrożeniem 
środków na koncie VAT, ponieważ inwestor będzie musiał dołożyć do rozliczeń VAT środki własne 
spoza konta VAT.

VAT należny: 230 PLN/m-c

VAT naliczony: 70 PLN/m-c 

  +jednorazowy  300 PLN

Wariant II

 Przykład 1 — Wpływ poniesienia jednorazowych  
 wydatków kapitałowych na zmianę salda konta VAT 
Scenariusz zakłada, że w jednym z miesięcy realizowana jest inwestycja (np. remont budynku) 
generująca dla inwestora / właściciela wynajętego budynku komercyjnego istotną wartość 
naliczonego podatku VAT.

Rotacja należności: 10 dni

Rotacja zobowiązań: 15 dni 

Odbiorcy w formule VAT split: 100% 

Dostawcy w formule VAT split: 100%

VAT należny: 230 PLN/m-c

VAT naliczony: 70 PLN/m-c

Założenia

Wariant I

0

20

40

60

80

100

120

140
Saldo konta VAT — wariant I (bez inwestycji)
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Saldo konta VAT — wariant II (jednorazowy wydatek inwestycyjny)
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 Przykład 2 — Wpływ zmiany terminów płatności zobowiązań  
 i należności na saldo konta VAT 
Scenariusz zakłada, że kwoty comiesięcznego podatku należnego i naliczonego wynoszą 
odpowiednio 230 i 70 PLN/m-c oraz, że MPP stosowane jest w przypadku 50% rozliczeń  
z dostawcami i 90% z odbiorcami towarów lub usług.

Wnioski

 ■ W zależności od terminów płatności zobowiązań i spływu należności stan konta VAT w tym 
scenariuszu jest wyższy (górny wykres) lub niższy (dolny wykres).

 ■ Istotnie wyższy odsetek odbiorców rozliczających się za pomocą MPP w stosunku do odsetka 
dostawców może powodować kumulację środków pieniężnych na rachunku VAT i potencjalne 
problemy z płynnością.

 ■ Wartość środków na koncie VAT będzie stale rosła i przedsiębiorca będzie musiał się 
przygotować na cykliczne wnioski do urzędu skarbowego o uwolnienie pieniędzy na rachunek 
standardowy, co najprawdopodobniej oznaczać będzie również kontrolę jego rozliczeń VAT przez 
urząd skarbowy.

VAT należny: 230 PLN/m-c

VAT naliczony: 70 PLN/m-c

Odbiorcy w formule VAT split:  90% 

Dostawcy w formule VAT split: 50%

Rotacja należności: 10 dni

Rotacja zobowiązań: 15 dni 

Rotacja należności: 20 dni

Rotacja zobowiązań: 15 dni

Założenia

Wariant I

Wariant II
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Cresa

dr Bolesław Kołodziejczyk, MBA, MRICS 
Dyrektor | Dział Doradztwa i Badań Rynkowych 
Cresa Polska
E: boleslaw.kolodziejczyk@cresa.com
M: +48 661 111 070
T: +48 22 470 70 70

Jędrzej Suchowolec
Starszy Doradca | Dział Rynków Kapitałowych 
Cresa Polska
E: jedrzej.suchowolec@cresa.com
M: +48 694 452 604
T: +48 22 470 70 70

Urszula Sobczyk, MRICS
Dyrektor | Dział Wycen 
Cresa Polska
E: urszula.sobczyk@cresa.com
M: +48 602 664 133
T: +48 22 470 70 70

Paweł Nowakowski, MRICS
Dyrektor | Dział Rynków Kapitałowych 
Cresa Polska
E: pawel.nowakowski@cresa.com
M: +48 519 511 553
T: +48 22 470 70 70

Crido 

Mateusz Stańczyk
Partner | Dział Doradztwa Podatkowego 
Crido Taxand
E: mateusz.stanczyk@crido.pl
M: +48 600 872 566
T: +48 22 324 59 60

 

Michał Borowski
Partner | Dział Doradztwa Podatkowego 
Crido Taxand
E: michal.borowski@crido.pl
M: +48 795 197 912
T: +48 22 324 59 00

Paweł Toński 
Partner Zarządzający | Dział Doradztwa 
Podatkowego 
Crido Taxand
E: pawel.tonski@crido.pl
M: +48 602 652 152 
T: +48 22 324 59 29 

Tomasz Groszyk
Manager | Dział Doradztwa Podatkowego 
Crido Taxand
E: tomasz.groszyk@crido.pl
M: +48 600 361 704
T: +48 22 324 57 33

Niniejszy raport został opracowany przez ekspertów firmy 
Cresa Polska Sp. z o.o. oraz Crido Taxand Sp. z o.o. 
w oparciu o powszechnie dostępne dane i informacje, które 
zostały zweryfikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do 
potwierdzenia ich rzetelności, jednak nie badano ich prawdziwości 
ani autentyczności. Tym samym Cresa Polska Sp. z o.o. i Crido 
Taxand Sp. z o.o. nie udzielają żadnych gwarancji i nie ponoszą 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące wynikiem 
decyzji podjętych w oparciu o treść i wnioski niniejszego raportu, 
który ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może zastępować 
indywidualnych porad. Wszelkie prawa autorskie do raportu 
i jego poszczególnych elementów są zastrzeżone – jakiekolwiek 
wykorzystywanie komercyjne lub w celach promocyjnych 
w całości lub w części wymaga pisemnej zgody Cresa Polska  
Sp. z o.o. i Crido Taxand Sp. z o.o.

Oferujemy kompleksowe usługi agencyjne 
w zakresie reprezentacji najemców pozbawione 
ryzyka konfliktu interesów, jak również obsługi 
transakcji na rynkach kapitałowych, badań 
rynku i doradztwa, wycen nieruchomości  
oraz projektowania i zarządzania projektami.

Jesteśmy największą na świecie firmą doradczą 
na rynku nieruchomości komercyjnych 
świadczącą usługi agencyjne wyłącznie  
na rzecz najemców. Prowadzimy działalność 
w ponad 60 biurach na całym świecie. 

www.cresa.pl

Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie 
podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. 
Pomagamy rozwijać innowacyjną działalność, 
w tym pozyskując finansowanie ze środków 
publicznych i innych dostępnych źródeł. 
Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach 
doradców podatkowych oraz firm 
wspierających działalność B+R i innowacje. 

Jesteśmy doradcami, nie audytorami. 
Jesteśmy polską firmą konsultingową. Dzięki 
przynależności do międzynarodowej organizacji 
Taxand wspieramy klientów w rozwoju ich 
biznesu w Polsce i za granicą. 

www.crido.pl

Data wydania czerwiec 2018 r.

Siedziba Główna 
Cresa Polska Sp. z o.o. 

Warsaw Financial Center 
ul. Emilii Plater 53 

Warszawa

Oddział w Trójmieście   
Oliva Business Centre 

al. Grunwaldzka 472 
Gdańsk

Oddział we Wrocławiu 
Pegaz 

ul. Grabarska 1 
Wrocław

Oddział w Łodzi 
Centrum Piłsudskiego 

ul. Sienkiewicza 92 
Łódź 

Siedziba Główna 
Crido Taxand Sp. z o.o. 

ul. Grzybowska 5A 
Warszawa

Autorzy raportu 




