
Obowiązkowy split payment – FAQs

Ekspresem przez schematy podatkowe – zarys 
ogólny



Obowiązkowy split payment

 Obowiązuje od 1 listopada 2019

 Kiedy?

 wartość faktury ogółem większa niż 15 tys. zł (brutto)

 faktura zawiera towary/usługi z Załącznika nr 15

 faktura zawiera VAT



Obowiązkowy split payment - FAQs

 FV > 15 tys. zł, towary z Załącznika 15, brak dopisku MPP

 jest obowiązek zapłaty MPP

 FV oznaczona MPP, towary z Załącznika 15, FV < 15 tys. zł

 nieprawidłowa, ale brak negatywnych konsekwencji dla kogokolwiek

 Korekty dotyczące wartości FV, np. przed korektą FV < 15 tys. zł, a po korekcie FV > 15 

tys. zł, towary z Załącznika 15

 dopisek MPP, obowiązek zapłaty MPP



Obowiązkowy split payment - FAQs

 FV > 15 tys. zł (np. 17 tys. zł), towary z załącznika 15 < 15 tys. zł (np. 1,5 tys. zł)

 obowiązkowe oznaczenie MPP

 obowiązkowa płatność MPP tylko w odniesieniu do 1,5 tys. zł (uzasadnienie nowelizacji)

 Wartość umowy > 15 tys. zł, poszczególne FV < 15 tys. zł

 brak obowiązku MPP (odpowiedź MF dla Rzeczpospolitej, Objaśnienia, str. 5)

 FV w walucie, towary z załącznika 15, FV > 15 tys. zł?

 obowiązek zapłaty MPP, dwie płatności: 1) VAT -> rachunek VAT, 2) netto -> dowolnie



Obowiązkowy split payment - FAQs

 FV > 15 tys. zł, towary z załącznika 15, komornik zajął wierzytelność i mamy zapłacić 

komornikowi, a nie dostawcy towarów

 brak obowiązku zapłaty MPP (bo to nie jest zapłata za towary, ale „realizacja egzekucji zajętej 

wierzytelności – Objaśnienia, str. 8)

 FV > 15 tys. zł, towary z załącznika 15, za fakturę płaci ubezpieczyciel (cesja prawa do 

odszkodowania na rzecz podmiotu likwidującego szkodę)

 brak obowiązku zapłaty MPP (bo to nie jest zapłata za towary, ale wypłata odszkodowania, a 

odszkodowania nie podlegają MPP – Objaśnienia, str. 8)



Obowiązkowy split payment - FAQs

 FV > 15 tys. zł, towary z załącznika 15, nabywca towarów płaci do faktora, 

 obowiązek zapłaty MPP (faktor odpowiada solidarnie z dostawcą za ewentualną zaległość, chyba że 

zapłaci dostawcy przy użyciu MPP)

 FV > 15 tys. zł, towary z załącznika 15, za fakturę płaci faktor,

 brak obowiązku zapłaty MPP (bo to nie jest zapłata za towary; istotą płatności jest finansowanie 

działalności dostawcy – Objaśnienia str. 10)





 Schemat podatkowy to uzgodnienie. Po spełnieniu
określonych przesłanek schemat podatkowy
podlega zaraportowaniu do organów
podatkowych. 

 Uzgodnienie to czynność lub plan dotyczący 
podatków.

 Wystąpienie schematu podatkowego nie musi
oznaczać, że podatnik działa nielegalnie. 



SCHEMAT PODATKOWY 
(OGÓLNY)

SCHEMAT PODATKOWY 
STANDARYZOWANY

SCHEMAT PODATKOWY 
TRANSGRANICZNY



1. Czy występuje 

uzgodnienie?  

2. Czy uzgodnienie jest 

schematem 

podatkowym?  

3. Czy schemat 

podatkowy podlega 

zaraportowaniu? 



Przykład: spółka X sp. z o.o. (o 

rocznych obrotach w wysokości 11 mln 

euro) uzgadnia z doradcą 

podatkowym plan, aby utworzyć 

odrębną spółkę jawną, żeby uniknąć 

podwójnego opodatkowania



Uzgodnienie to czynność lub zespół czynności 

(w tym planowanych), w których co najmniej 

jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub 

mogą mieć wpływ na powstanie lub 

niepowstanie obowiązku podatkowego.

Wynik weryfikacji pierwszego etapu: nasz plan 

jest uzgodnieniem 



Na razie ustalimy, czy nasze uzgodnienie jest 

schematem podatkowym ogólnym. 

Schemat podatkowy (ogólny) to uzgodnienie, które: 

i. spełnia kryterium „głównej korzyści” oraz posiada „ogólną 

cechę rozpoznawczą” (11) lub

ii. posiada „szczególną cechę rozpoznawczą” (9) lub

iii. posiada „inną szczególną cechę rozpoznawczą” (4). 



Ad. (i) Czy spełnione jest kryterium „głównej korzyści” oraz czy 

uzgodnienie posiada „ogólną cechę rozpoznawczą”?

Kryterium „głównej korzyści” spełnione jest, jeżeli:

 Istnieje korzyść podatkowa,

 Korzyść podatkowa jest główną korzyścią, którą podmiot 

spodziewa się osiągnąć w związku z uzgodnieniem, 

 Istnieje inny, racjonalny sposób postępowania. 



Ad. (i) Czy spełnione jest kryterium „głównej korzyści” oraz czy 

uzgodnienie posiada „ogólną cechę rozpoznawczą”?

Lista „ogólnych cech rozpoznawczych” znajduje się w ustawie –

jest ich jedenaście.

Jedną z nich jest przypadek, gdy dochodzi do „zmiany zasad

opodatkowania, których skutkiem jest faktycznie niższe

opodatkowanie, zwolnienie lub wyłączenie z opodatkowania”



Schemat podatkowy (ogólny) to uzgodnienie, które: 

i. spełnia kryterium „głównej korzyści” oraz posiada „ogólną 

cechę rozpoznawczą” lub

ii. posiada „szczególną cechę rozpoznawczą” lub

iii. posiada „inną szczególną cechę rozpoznawczą”. 

Wynik weryfikacji drugiego etapu: uzgodnienie jest schematem 

podatkowym.  



1. Schemat 
podatkowy 

ogólny

Obowiązek 
zaraportowania, 
jeżeli występuje 

kryterium 
„kwalifikowanego 
korzystającego”

2. Schemat 
podatkowy 

standaryzowany

Obowiązek 
zaraportowania, 
jeżeli występuje 

kryterium 
„kwalifikowanego 
korzystającego”

3. Schemat 
podatkowy 

transgraniczny

Obowiązek 
raportowania zawsze 

(nie musi występować 
kryterium 

„kwalifikowanego 
korzystającego”)



Kryterium kwalifikowanego korzystającego występuje, gdy:

1) Przychody, koszty lub wartość aktywów podatnika

przekroczą kwotę 10 mln euro lub

2) Uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości

przekraczającej 2,5 mln euro lub

3) Jeżeli podatnik jest podmiotem powiązanym z innym

podmiotem, którego przychody/koszty/wartości aktywów

przekraczają kwotę 10 mln euro.
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Schematy podatkowe – wybrane 
cechy rozponawcze

czy korzystający umówił się z promotorem np. co do zachowania z poufności uzgodnienia lub uzgodnił, że 
będzie on otrzymywał tzw. success fee związane z uzyskaniem korzyści podatkowej w wyniku zastosowania 
uzgodnienia lub zobowiązał się, że będzie współpracował z promotorem w przypadku wdrożenia 
uzgodnienia?

czy podejmowane są czynności dotyczące nabycia spółki przynoszącej straty, a następnie wykorzystywanie 
takiej spółki w celu obniżenia zobowiązań podatkowych?

czy dochodzi do zmiany kwalifikacji dochodów lub zmiany zasad opodatkowania? 

czy płatnik podatku dochodowego miałby obowiązek pobrać podatek o wartości przekraczającej w ciągu 
roku 5 mln złotych, gdyby nie zastosowano odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?



20Schematy podatkowe – wybrane 
cechy rozponawcze

czy uzgodnienie obejmuje transgraniczne płatności pomiędzy podmiotami powiązanymi 
podlegające zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, a w państwie odbiorcy nie nakłada 
się podatku, lub obowiązuje stawki preferencyjna?

czy w odniesieniu do tego samego środka trwałego dokonywane są odpisy amortyzacyjne w 
więcej niż jednym państwie?

czy ten sam dochód lub majątek korzysta z metod mających na celu unikanie podwójnego 
opodatkowania w więcej niż jednym państwie?

czy występuje nieprzejrzysta struktura własności prawnej lub trudny do ustalenia jest beneficjent 
rzeczywisty?



Schematy podatkowe – przykłady 
schematów z Objaśnień

 IP Box, ulga na badania i rozwój - tylko w określonych okolicznościach 
(„dobre schematy”, obowiązek sprawozdawczy, str. 6 Objaśnień);

 50% koszty uzyskania przychodu dla pracowników;

 Wybór 19% liniowego podatku dochodowego, gdzie przyczyną zmiany 
zasad opodatkowania jest uzyskanie korzyści podatkowej
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 Przyspieszenie wykorzystania straty podatkowej

 Powołanie centrum usług wspólnych z konsekwencją przeniesienia funkcji ryzyka, 
aktywów z ponad 50% wpływem na EBIT

 Umowa z doradcą oparta o formułę success fee

 Udzielenie rabatu w miejsce kary umownej niestanowiącej KUP

22Schematy podatkowe – przykłady 
schematów z Objaśnień



Czy mamy do czynienia 
z uzgodnieniem.

Czy uzgodnienie jest 
schematem 

podatkowym

• Czy spełniona jest jakaś  
cecha rozpoznawcza. 

• Czy spełnione jest kryterium 

głównej korzyści. 

• Czy spełnione jest kryterium 

transgraniczne. 

•Czy uzgodnienie można 

łatwo powielać.

Czy spełnione jest 
kryterium 

kwalifikowanego 
korzystającego.



Procedura MDR –
obligatoryjna u 

niektórych 
promotorów

Formularz 
diagnostyczny –

zalecany u 
każdego



ul. K. Iłłakowiczówny 7/2

60-789 Poznań

tel.: +48 61 851 53 30, tel.: +48 61 866 62 54 / +48 501 566 066

Fax: +48 61 850 16 40

e-mail: biuro@waliszewski-jelinski.pl

Dziękuję za uwagę.
Tomasz Jeliński

doradca podatkowy
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