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Split payment w TYTAN SQL
Mechanizm podzielonej płatności jest obowiązkowy od 1 listopada 2019 r. dla
transakcji od 15 tys. zł.
Najistotniejsze założenia:
•

obowiązkowy split payment dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy
podatnikami (B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, udokumentowanych
fakturą, w której kwota należności ogółem wynosi minimum 15 000 zł (brutto);

•

obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności objęte zostaną wybrane
towary oraz usługi;

•

podmioty zagraniczne rozliczające za pomocą przelewów bankowych transakcje podlegające
opodatkowaniu VAT w Polsce zobowiązane zostaną do otwarcia rachunku bankowego w
Polsce;

•

wprowadzony zostanie obowiązek umieszczenia informacji na fakturze o stosowaniu
obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności,

•

możliwe będą zbiorcze płatności (za kilka faktur w ramach jednego przelewu),

•

środki z konta VAT będzie można wykorzystać do regulacji innych zobowiązań podatkowych
(PIT, CIT, akcyza, cło) oraz składek ZUS.

Towary i usługi objęte zakresem obligatoryjnego split paymentu
Mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do 150 grup towarowych i
usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r.
Generalnie wyodrębnić można następujące, istotne grupy towarów i usług:
• wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe,
•

odpady, złom, surowce wtórne,

•

elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netbooki, laptopy, konsole do
gier, tusze, tonery, dyski twarde,

•

paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe,

•

prawa do emisji gazów cieplarnianych,

•

roboty budowlane,

•

węgiel,

•

handel częściami do samochodów i motocykli.
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W module Faktury/ Wywóz/ Inne Usługi programu TytanSQL (od wersji
007.005.040), została wprowadzona możliwość zastosowania automatycznego
mechanizmu podzielonej płatności dla faktur od kwoty 15 000 brutto.
Aby z niej skorzystać należy zaznaczyć pole Split payment w kartotece
(Ustawienia→Kartoteki→Inne usługi→) Towarów i usług dla konkretnego wpisu.

Po prawidłowym oznaczeniu odpowiednich towarów/usług, w przypadku
wystawienia faktury na minimum 15 000 zł, zawierającej jakikolwiek towar/usługę z
oznaczeniem Split payment, analogiczne pole w kartotece obrotów księgowych
zostanie zaznaczone, a na wydruku dokumentu pod kwotą „Do zapłaty” pojawi się
napis „mechanizm podzielonej płatności”. Proces ten będzie wykonywany
automatycznie.

Co istotne – na fakturach z zaznaczonym polem Split Payment, przy polu „DO
ZAPŁATY” nie będą drukowane wpłaty przypisane do faktury, ani ewentualne
zadłużenia, więc kwota do zapłaty zawsze będzie równa wartości faktury.
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Wydruk ww. napisu możemy także włączyć (bądź wyłączyć) dla już wystawionych
faktur - z poziomu Obrotów księgowych → Zmiana deklaracji → Strona Winien →
Split payment.

Jako że dostęp do mechanizmu podzielonej płatności jest dostępny automatycznie
jedynie dla modułu Inne usługi, jedyną możliwością jego wykorzystania w module
Woda (o ile będzie taka potrzeba) jest zmiana deklaracji po wystawieniu faktury.
Gdyby w wyniku zmiany przepisów zaszła potrzeba zmodyfikowania kwoty, od której
mechanizm podzielonej płatności ma obowiązywać, czy napisu pojawiającego się na
fakturze – odpowiednie opcje są dostępne w Ustawienia→Parametry
instalacyjne→Napisy na wydrukach (poniżej przedstawione są ustawiane
automatycznie wartości domyślne).
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