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Podzielona płatność
(split payment)
Poradnik dla użytkowników InsERT nexo
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Podzielona płatność - informacje ogólne

Od 1 lipca 2018 r. znowelizowana ustawa o podatku
VAT wprowadziła mechanizm podzielonej płatności – split payment. Ma on dobrowolny charakter,
a o jego stosowaniu decyduje nabywca, czyli płatnik. Mechanizm polega na tym, że z płaconej wartości brutto faktury VAT, która wpłynie na konto
sprzedawcy, bank automatycznie pobierze kwotę
podatku od towarów i usług na osobny rachunek VAT, powiązany z rachunkiem (rachunkami)
rozliczeniowym. Split payment dotyczy płatności pomiędzy firmami (B2B) w walucie PLN. Jeden
przelew rozliczyć może dokładnie jedną fakturę
VAT.

Obciążenie rachunku nabywcy na kwotę 1230 zł

Obsługa podzielonej płatności w programach
InsERT nexo została zaimplementowana w wersji
21. Konfiguracja oraz praca z programem w kontekście podzielonej płatności zostanie omówiona w podziale na rachunki i operacje bankowe,
dyspozycje przelewów wychodzących oraz rozliczenia rozrachunków.
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Bankowość i finanse – podzielona płatność
Zaimplementowanie mechanizmów podzielonej płatności w programie powinno rozpocząć się od wprowadzenia rachunku VAT, wygenerowanego przez bank dla rachunku rozliczeniowego firmy.

Rachunki bankowe
W słowniku rachunków bankowych (moduł
Konfiguracja) znajduje się osobny typ rachunku
bankowego – VAT. Rachunek VAT powiązany jest
z rachunkiem rozliczeniowym i w obrębie jednego
banku może być powiązany z wieloma rachunkami
rozliczeniowymi.

Wprowadzenie rachunku VAT umożliwia tworzenie dla niego operacji, jednak jest to możliwe wyłącznie
w ograniczonym zakresie. W większości przypadków są one tworzone automatycznie, za pomocą rodzaju
operacji bankowych (podzielona płatność) i odpowiednio ustawionym parametrze Twórz operację bankową na wartość vat (podzielona płatność) niemniej w serwisie operacje bankowe dostępne są nowe
specjalne opcje dodawania operacji dla rachunków VAT.
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• Operacja Przekazanie własne służy do przekazywania środków pomiędzy dwoma rachunkami VAT.
Będzie ona wykorzystywana w sytuacji, gdy podatnik posiada kilka rachunków VAT w obrębie jednego banku i zechce przenieść część środków z jednego rachunku na drugi. Przeniesienie takie generuje
transfer z rachunku VAT na powiązany z nim rachunek rozliczeniowy, a następnie na drugi rachunek
rozliczeniowy i finalnie na powiązany z nim docelowy rachunek VAT. Utworzenie takiej operacji wymaga
podania źródłowego rachunku VAT i jego konta rozliczeniowego oraz docelowego rachunku VAT i jego
konta rozliczeniowego.

• Operacja Transfer VAT–>RR odzwierciedla możliwość przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT na powiązany z nim rachunek rozliczeniowy. Transfer taki może zostać wykonany wyłącznie za
zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego. Tworzony jest wówczas transfer pomiędzy dwoma rachunkami.
W Parametrach bankowości (moduł Konfiguracja) można całkowicie wyłączyć lub wyłączyć możliwość
tworzenia takich transferów. Możliwe jest także ustawienie opcji Pytaj. Wówczas przy dodawaniu takiego
transferu program wyświetli stosowny komunikat.
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Operacje bankowe
W związku z obsługą podzielonej płatności, wprowadzony został nowy rodzaj operacji bankowych (wpłat
i wypłat) – Podzielona płatność. Operacje tego rodzaju muszą mieć zdefiniowaną kwotę VAT.

Jeśli domyślnym rodzajem dla tworzonych operacji bankowych ma być Podzielona płatność, należy
dokonać takiego ustawienia w Parametrach bankowości (moduł Konfiguracja). Na podstawie ustawień
dokonanych we wspomnianych parametrach, operacje Podzielona płatność mogą tworzyć automatyczne
transfery - operację główną oraz transfery z i na rachunek VAT.

Jeżeli w Parametrach bankowości włączony będzie parametr Twórz operację bankową na wartość vat
(podzielona płatność), to po zapisaniu operacji bankowej o rodzaju Podzielona płatność (na przykładzie
operacji bankowej BP na wartość 1230,00 i VAT 230,00) stworzone zostaną trzy operacje:
1. na rachunku rozliczeniowym powstanie uznanie na kwotę 1230,00
2. z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT zostanie wykonany transfer na kwotę 230,00
3. na rachunku VAT powstanie uznanie na kwotę 230,00
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Można także aktywować mechanizm pośredni tworzenia automatycznych transferów – opcja Pytaj.
Spowoduje to każdorazowe wyświetlenie pytania o wygenerowanie automatycznych operacji, przy zapisywaniu wpłat i wypłat o rodzaju Podzielona płatność.
W przypadku wypłaty bankowej, na formularzu pojawia się dodatkowe pole Kwota z rachunku VAT, które
należy uzupełnić kwotą faktycznie pobraną z rachunku VAT. Może być ona równa kwocie VAT lub mniejsza
(w zależności od salda rachunku VAT).
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Dyspozycje bankowe
Podobnie jak operacje bankowe, dyspozycje bankowe także otrzymały nowy rodzaj – Podzielona płatność.
Jego domyślność dla tworzonych dyspozycji może zostać ustawiona w Parametrach bankowości (moduł
Konfiguracja).

Tworzona dyspozycja o rodzaju Podzielona płatność wymaga wprowadzenia następujących danych: kwota
VAT, NIP (klienta, na rzecz którego zlecany jest przelew) oraz Nr faktury (za którą wykonywany jest przelew). Na podstawie tych danych automatycznie generowane jest pole Tytułem w dyspozycji. W przypadku
podzielonej płatności, nie ma możliwości ręcznej zmiany tego pola.
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Bankowość on-line i off-line
Zarówno bankowość on-line, jak i off-line, zostały dostosowane do podzielonej płatności. Oznacza to,
że można wysłać dyspozycję bankową w podzielonej płatności za pomocą formatu elixir lub on-line,
a także pobrać wyciąg z mt-940 lub on-line. Na podstawie wczytanego wyciągu utworzone zostaną operacje
główne oraz transfery.
Przykład:
Bank pozwala pobierać wyciągi w formacie mt940 osobno dla rachunku rozliczeniowego i rachunku VAT.
W sytuacji, gdy na rachunku zlecona była operacja wychodząca o rodzaju Podzielona płatność na wartość
1230 zł, program, na podstawie importowanych wyciągów, utworzy:
1. na podstawie pliku mt940 dla rachunku VAT:
A. obciążenie na kwotę 230 zł (transfer na rachunek rozliczeniowy)
2. na podstawie pliku mt940 dla rachunku rozliczeniowego:
A. uznanie na kwotę 230 zł (transfer z rachunku VAT)
B. obciążenie na kwotę 1230 zł

UWAGA!
Niektóre banki nie tworzą odrębnych plików wyciągów dla rachunku rozliczeniowego i rachunku
VAT. Generują one jeden (wspólny) plik, w którym znajdują się operacje główne i transfery wykonywane na rachunku rozliczeniowym i rachunku VAT.
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Rozrachunki i rozliczenia
W związku z obsługą podzielonej płatności, rozrachunek został podzielony na wartość brutto i kwotę VAT.
Formularz rozrachunku o rodzaju należności lub zobowiązanie posiada dodatkowe pole – Kwota VAT.

Przypisanie VATu do rozrachunku ma na celu podział wartości rozrachunku i VATu na potrzeby późniejszych rozliczeń. W Parametrach rozrachunków (moduł Konfiguracja) możliwe jest ustawienie widoczności
pola Kwota VAT na rozrachunkach. W sekcji płatność podzielona wspomnianych parametrów dostępna
jest opcja Pokaż wartość VAT na rozrachunku, dla której można wybrać opcję Nie (na rozrachunkach nie
będzie kwoty VAT), Tak (na każdym rozrachunku dostępne będzie pole VAT) oraz Tylko gdy przypisany VAT
(kwota VAT pojawi się na rozrachunku, gdy zostanie pobrana z dokumentu źródłowego, np. faktury VAT,
czy zapisu w ewidencji VAT).

W konfiguracji widoków rozrachunkowych dostępne są kolumny: Możliwa wpłata VAT (PP) oraz Możliwa
wypłata VAT (PP), które wskazują nierozliczoną wartość VAT rozrachunku, która w przypadku rozliczenia
podzieloną płatnością znajdzie się na rachunku VAT. Rozrachunki powstałe z faktur VAT oraz zapisów
księgowych VAT mają automatycznie przypisaną wartość VAT.
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Kreator przypisywania wartości VAT do rozrachunku
Dla nierozliczonych rozrachunków, powstałych w wersjach wcześniejszych niż 21, istnieje możliwość
przepisania wartości VAT z dokumentów źródłowych dzięki Kreatorowi, dostępnemu z poziomu modułu
Rozrachunki (Operacje – Przypisz wartość VAT do rozrachunku).

W kroku Aktualizacja rozrachunków pojawia się lista nierozliczonych należności i zobowiązań, które nie
mają przypisanej kwoty VAT. Program sprawdza, czy powstały one automatycznie, np. z faktury VAT lub
zapisu z ewidencji VAT sprzedaży, co pozwoli przepisać kwotę VAT z dokumentu. Stanie się tak wówczas,
gdy w polu Stawka VAT widnieje wartość Z dokumentu. W przeciwnym przypadku należy wskazać ręcznie
stawkę VAT, wg której program wyliczy kwotę VAT i przypisze ją do rozrachunku. Przypisanie stawki można wykonać też zbiorczo – służy do tego pole Domyślna stawka VAT, znajdujące się w dolnej części okna.
Wybrana w nim stawka zostanie zastosowana do wyliczenia kwoty VAT rozrachunków, którym nie została
przypisana indywidualna stawka.
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Kliknięcie w opcję Aktualizuj rozrachunki spowoduje przypisanie kwoty VAT do każdego z rozrachunków,
według dokonanych ustawień. Po wykonaniu operacji, w kolumnie Status prezentowana jest informacja o
tym, czy przypisanie kwoty VAT do rozrachunków powiodło się. W sytuacji, gdy z jakichś przyczyn operacja
nie powiedzie się, w kolumnie prezentowana jest informacja Wystąpił błąd. Najechanie na nią kursorem
spowoduje wyświetlenie szczegółów błędu.

W kolejnym kroku Kreatora umożliwiono konfigurację parametrów dotyczących Podzielonej płatności.
Można z tego miejsca zdefiniować następujące parametry:
• Domyślny rodzaj operacji bankowej wpłaty
• Domyślny rodzaj dyspozycji bankowej
• Tworzenie operacji bankowej na wartość VAT
• Pokazywanie VAT na rozrachunku
Ich działanie i umiejscowienie w programie zostało omówione wcześniej.
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Rozliczanie rozrachunków
Rozrachunek mający przypisaną wartość VAT może być rozliczany w różny sposób: operacją kasową, operacją bankową lub operacją bankową o rodzaju podzielona płatność. Jeżeli rozliczenie będzie odbywało się
poprzez operację podzielona płatność, podział kwot VAT i brutto będzie jasno określony.

Gdy rozliczenie będzie inne, niż podzielona płatność, nieznana będzie kwota VAT. Stąd też przy rozliczeniach częściowych rozliczenie odbywa się w pierwszej kolejności do wartości netto. Możliwy VAT na rozrachunku jest rozliczany po przekroczeniu kwoty netto lub gdy wartość VAT będzie w spłacie określona
(operacja bankowa o rodzaju podzielona płatność).
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Raporty związane z podzieloną płatnością
Oprócz omówionych poniżej raportów, dostępny jest także kafel Rachunek VAT (w module Infoserwis),
po włączeniu którego można szybko sprawdzić dzisiejsze uznania i obciążenia, dotyczące podzielonej
płatności.
Dostępne są dwa raporty związane z podzieloną
płatnością – Rozrachunki rozliczone podzieloną
płatnością oraz Podzielona płatność – niepoprawne
rozliczenia rozrachunków.
• Pierwszy z nich pokaże rozrachunki rozliczone operacjami bankowymi lub dyspozycjami
o rodzaju Podzielona płatność. Przedstawia rozliczone i pozostałe do rozliczenia wartości brutto
rozrachunków oraz wartości VAT.
• Drugi raport wskazuje niepoprawne rozliczenia.
Do niepoprawnych rozliczeń zaliczamy:
• rozliczenie płatnością podzieloną wielu
rozrachunków,
• rozliczenie rozrachunku bez przypisanej wartości VAT,
• wyższą wartość spłaty VAT, niż kwota
rozrachunku.
Program nie blokuje takich rozliczeń, w każdym
z tych przypadków pojawi się jednak ostrzeżenie,
które będzie można zapisać.

