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Płatności tylko na zarejestrowane 

rachunki VAT 
 

Payments only to bank accounts 

registered for VAT 

1) W polskim parlamencie finalizowane są prace 

dotyczące zmian w zakresie podatku VAT i CIT zgodnie 

z którymi podatnicy VAT będą w praktyce zobowiązani  

dokonywać płatności zobowiązań wyłącznie na 

rachunki bankowe wierzyciela zarejestrowane  

w urzędzie skarbowym.  

1) New legislation concerning changes to VAT and CIT  

is currently being processed in the Polish Parliament. 

The new rules provide that VAT taxpayers will have to 

make their payments only to the bank accounts 

registered with the tax office.  

2) Konsekwencją ewentualnej zapłaty zobowiązania na 

rachunek bankowy wierzyciela, który nie jest 

zarejestrowany w urzędzie skarbowym, będzie: 

a. wyłączenie poniesionych wydatków z kosztów 

uzyskania przychodów; 

b. solidarna odpowiedzialność spółki i sprzedawcy za 

ewentualny niezapłacony podatek VAT.  

2) The consequences of a payment to a creditor’s bank 

account which is not registered with the tax office are: 

a. exclusion of these expenses from the tax 

deductible costs; 

 

b. joint and several liability of the company with its 

supplier for any unpaid VAT.  

3) Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., przy 

czym powyższe ograniczenia obejmą jedynie 

płatności powyżej 15.000 zł.  

4) Uniknięcie negatywnych konsekwencji zapłaty na 

rachunek bankowy wierzyciela nie wskazany urzędowi 

skarbowemu jest możliwe w przypadku: 

a. zawiadomienie urzędu skarbowego o rachunku, 

na który przekazano pieniądze,  

w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu; 

b. wykonania płatności z wykorzystaniem 

mechanizmu split payment. 

3) The changes are to come into force on 1
st
 January 2020, 

but the above limitations will only cover payments 

over PLN 15,000.  

4) There are ways to avoid negative consequences  

of making payment to a creditor’s bank account not 

reported to the tax office: 

a. notification to the tax office of the account  

to which the money was transferred within  

3 days after ordering the transfer; 

b. payment using the split payment mechanism. 

5) Aby umożliwić dłużnikom weryfikację rachunków 

bankowych wierzycieli przewidziano  rozszerzenie 

informacji zawartych w rejestrze VAT o zarejestrowane 

numery rachunków bankowych. Nowy rejestr VAT 

będzie publicznie dostępny, codziennie aktualizowany  

i będzie mógł zostać zintegrowany z systemami 

księgowymi. Powinien on zacząć działać od września  

2019 r. 

5) To allow debtors to verify the bank accounts of creditors 

the changes provide also for the extension of the VAT 

register to include the registered account numbers. Such 

VAT register will be publicly accessible, updated  

on a daily basis and could be integrated with the 

accounting systems. It should start operating from 

September 2019. 
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This information was prepared to advise SK&S’ clients of selected important changes in Polish law and does not represent lega l advice on a specific 

situation of any client and should not be treated by clients as such. Should you have any questions concerning the legal matters outlined above as 

they may apply to your business in Poland, please contact the partner in charge of your account. 
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