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Szanowna Pani Minister,
w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów wprowadzających mechanizm podzielonej
płatności (ang. split payment) w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (dalej zw.:
„Ustawa o VAT”) oraz wątpliwościami interpretacyjnymi, które wyłoniły się podczas analizy nowych
przepisów, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie przez właściwy departament merytoryczny
Ministerstwa Finansów kwestii budzących wątpliwości przedstawicieli branży ubezpieczeniowej. Udzielenie
odpowiedzi na niżej przedstawione pytania przed 1 lipca 2018 r., tj. przed wejściem w życie nowych regulacji,
pomoże uniknąć w przyszłości ewentualnych sporów z organami administracji skarbowej, wpłynie
pozytywnie na pewność prawa wśród przedsiębiorców oraz na bezpieczeństwo podatkowe firm
ubezpieczeniowych, które prowadzą działalność istotną z perspektywy całej polskiej gospodarki.
W toku analizy przepisów o mechanizmie podzielonej płatności nasunęły się następujące wątpliwości i
pytania:
- czy w następstwie wypłaty przez firmę ubezpieczeniową (dalej zw.: Ubezpieczyciel) odszkodowania na
rzecz Ubezpieczającego, w związku z wystąpieniem szkody w postaci braku uregulowania należności przez
kontrahenta i wystąpienia roszczenia zwrotnego, tj. regresu ubezpieczeniowego ujętego w art. 828 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej zw.: k.c.), transakcja zapłaty roszczenia przez Dłużnika na
rzecz Ubezpieczyciela będzie podlegać postanowieniom nowemu mechanizmowi podzielonej płatności w
podatku VAT;
- czy w przypadku dokonania przez Dłużnika płatności na rzecz Ubezpieczyciela przy wykorzystaniu
mechanizmu podzielonej płatności, Ubezpieczyciel będzie na podstawie art. 108a ust. 5 solidarnie
odpowiadał za niewykonanie zobowiązania podatkowego Ubezpieczającego;
- w jaki sposób zarządzać środkami zgromadzonymi na rachunku VAT;
- czy w przypadku dokonania przez Dłużnika płatności na rzecz Ubezpieczyciela przy wykorzystaniu
mechanizmu podzielonej płatności, Ubezpieczyciel powinien w trybie art. 108b ust. 1 ustawy o VAT
wnioskować do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zwrot środków z rachunku VAT na swój bieżący
rachunek bankowy?
W tym miejscu należy wskazać, iż firmy ubezpieczeniowe prowadzą działalność ubezpieczeniową w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (dalej zw.:
„UoDUiR). Zgodnie z art. 4 ust. 1 UoDUiR przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie
czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka
wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Ponadto czynnościami ubezpieczeniowymi zgodnie z ust. 8 pkt 5 lit.
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a) ww. artykułu jest prowadzenie postępowań regresowych oraz postępowań windykacyjnych związanych z
wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów gwarancji ubezpieczeniowych.
Na podstawie stosowanych ogólnych warunków ubezpieczenia krótkoterminowych należności (dalej zw.:
„OWU”) ubezpieczyciele zawierają Umowy ubezpieczenia (zwane.: „umowami”) ze swoimi Klientami
(zwanymi: „Ubezpieczającymi”). Zawierane umowy obejmują ochroną ubezpieczeniową należności pieniężne
przysługujące ubezpieczającemu od kontrahenta (zwanego: „Dłużnik” „Kontrahent”), z tytułu kontraktów na
dostawy towarów lub wykonywanie usług, których zapłata najczęściej jest realizowana w kredycie
krótkoterminowym. Należność stanowi kwota pieniężna wraz podatkiem od towarów i usług (jeśli przepisy
prawa go przewidują) przysługująca Ubezpieczającemu od Kontrahenta z tytułu dokonanej dostawy towarów
lub świadczonych usług.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje całkowitą lub częściową utratę należności Ubezpieczającego, jeśli utrata
ta jest następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko handlowe. W przypadku sprzedaży eksportowej
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również zdarzenia określone jako ryzyko polityczne.
Poddając analizie przepisy o mechanizmie podzielonej płatności pod kątem opisanej wyżej działalności,
stoimy na stanowisku, iż wypłata odszkodowania przez Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczającego nie
stanowi zbycia wierzytelności. Wypłata odszkodowania i przejście w tym zakresie roszczenia na
ubezpieczyciela to tzw. wstąpienie osoby trzeciej w miejsce zaspokojonego wierzyciela. Umowa
ubezpieczenia uregulowana jest w k.c. i w art. 828 § 1 k.c. przewidziana jest tzw. subrogacja ustawowa
(cessio legis), która oznacza przejście na Ubezpieczyciela ex lege roszczenia Ubezpieczającego przeciwko
osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości dokonanej zapłaty. Roszczenie Ubezpieczającego
przechodzi na Ubezpieczyciela już przez sam fakt dokonanej zapłaty, co stanowi szczególny przypadek
wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela w związku z postanowieniami art. 518 § 1 pkt 4 k.c.
Ubezpieczyciel wypłacając odszkodowanie Ubezpieczającemu wykonuje świadczenie za Dłużnika, tj. reguluje
całą należność wynikającą z faktury, w tym kwotę VAT. Tym samym Dłużnik spłacając powstałe w wyniku
wypłaconego odszkodowania roszczenie zwrotne (regres) na rzecz „nowego” wierzyciela (Ubezpieczyciela)
nie reguluje faktury VAT, lecz dokonuje jedynie spłaty wierzytelności odpowiadającej kwocie wynikającej z
tej faktury. W innym przypadku doszłoby do dwukrotnej płatności tego samego podatku VAT za tę samą
fakturę. W związku z tym naszym zdaniem nie można uznać, iż w następstwie wypłaty przez Ubezpieczyciela
odszkodowania na rzecz Ubezpieczającego, w związku z wystąpieniem szkody w postaci braku uregulowania
należności przez Kontrahenta i wystąpienia roszczenia zwrotnego, tj. regresu ubezpieczeniowego ujętego
w art. 828 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej zw.: k.c.), transakcja zapłaty roszczenia
przez Dłużnika na rzecz Ubezpieczyciela będzie podlegać postanowieniom nowemu mechanizmowi
podzielonej płatności w podatku VAT.
W wyniku analizy nowego mechanizmu podzielonej płatności w ustawie o VAT pojawiła się również
wątpliwość związana z zakresem przepisu art. 108a ust. 5 ustawy o VAT, który wejdzie w życie z dniem 1
lipca 2018 r. i stanowi, iż:
„W przypadku gdy płatność zostanie dokonana w sposób określony w ust. 2 na rzecz podatnika innego niż

wskazany na fakturze, o której mowa w ust. 3 pkt 3, podatnik, na rzecz którego dokonano tej płatności,
odpowiada solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę
towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do
wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT”.
Mając zatem na względzie, że zgodnie z kolejnym ustępem nowej regulacji, tj. ust. 2,art. 108a ustawy o VAT,:
„Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:
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1) zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek VAT;
2) zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej
faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób”,
a jak wskazano wyżej, w naszej ocenie uregulowanie wierzytelności przez Dłużnika nie stanowi płatności
za fakturę, to wobec Ubezpieczyciela instytucja solidarnej odpowiedzialności wynikająca z przytoczonych
przepisów nie powinna mieć zastosowania.
Należy zwrócić również uwagę, iż wejście w życie przepisów o mechanizmie podzielonej płatności będzie
równoznaczne z utworzeniem dla każdego podatnika rachunku bankowego do celów rozliczeń podatku VAT.
Nie można zatem wykluczyć sytuacji, w której Dłużnik przeleje środki stanowiące spłatę wierzytelności na
rachunek VAT Ubezpieczyciela w całości lub w części, uznając że reguluje płatność tytułem faktury VAT. W
związku z tym jednak, że zapłata dokonywana przez Dłużnika nie stanowi zapłaty za fakturę VAT, to w
przedstawionym przypadku środki przekazane na rachunek VAT byłyby błędnie dystrybuowane na to konto
przez Dłużnika, tj. z naruszeniem wprowadzanych przepisów o mechanizmie podzielonej płatności. W takim
przypadku w naszej ocenie i zasadnym działaniem jest niezwłocznie zwrócenie przez Ubezpieczyciela
środków przelanych na jego rachunek VAT na rachunek VAT Dłużnika i zwrócenie się z żądaniem
uregulowania wierzytelności w pełni na rachunek bankowy Ubezpieczyciela.
Mając na względzie, że nie można wykluczyć przedstawionego wyżej błędnego działania Dłużnika,
Ubezpieczyciel musi rozważyć, sposoby działania przy odzyskiwaniu środków z własnego rachunku VAT.
Zgodnie z przepisem art. 108b ust. 1 ustawy o VAT na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego
wydaje, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na wskazanym przez
podatnika rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony ten rachunek VAT. Zwrot środków z rachunku VAT
następuje w terminie 60 dni. Jednakże biorąc pod uwagę wyrażony pogląd, że zapłata dokonywana przez
Dłużnika nie stanowi zapłaty za fakturę VAT, w związku z czym nie podlega pod przepisy o mechanizmie
podzielonej płatności, to naszym zdaniem Ubezpieczyciel nie będzie miał podstaw do wystąpienia o zwrot
środków z rachunku VAT w trybie z art. 108b ust. 1 ustawy o VAT. W związku z tym zwracam się również z
prośbą o wskazanie prawidłowego trybu postępowania w opisanej sytuacji.
Wyjaśnienie wymienionych wyżej wątpliwości jest niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego i
niezakłóconego funkcjonowania firm ubezpieczeniowcy po wejściu w życie przepisów o mechanizmie
podzielonej płatności. W związku z tym uprzejmie proszę o potwierdzenie czy nasze stanowisko wobec
poszczególnych, omówionych w niniejszym piśmie kwestiach jest prawidłowe.
Z poważaniem,
Marek Kowalski

Przewodniczący FPP
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