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1. Założenia regulacji. 
 

1.1. Założenia ogólne. 

 
� w początkowej wersji było to rozwiązanie dobrowolne, od dnia 1 listopada 2019 r. stanie się 

obligatoryjne dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT; 

� cel regulacji– poprawa stabilności wpływów z VAT i zapobieganie unikaniu płacenia VAT; 

� przelewy SPLIT mogą wysyłać i otrzymywać jedynie klienci instytucjonalni; 

� przelewy SPLIT możliwe tylko w PLN – przelewy krajowe (wewnętrzne, zewnętrzne, w tym 

SORBNET), polecenia zapłaty oraz zlecenia stałe; 

� bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych Mechanizmem Podzielonej Płatności VAT; 

� do zlecenia i odebrania przelewu SPLIT, konieczne jest posiadanie rachunku VAT. 

 

1.2. Założenia szczegółowe. 

 
� bank dla każdego klienta instytucjonalnego musi prowadzić minimum jeden rachunek VAT. Na życzenie 

Klienta Bank może otworzyć więcej niż jeden rachunek VAT; 

� rachunki VAT są otwierane i prowadzone przez bank bezpłatnie;  

� standardowo rachunki VAT są nieoprocentowane; 

� wyciągi do rachunków VAT są możliwe do generowania w interwałach obecnie dostępnych dla innych 

rachunków (dziennie, miesięcznie, etc.); 

� rachunki VAT są prezentowane w systemie. Uprawnienia do tych rachunków ustawia administrator; 

� numer powiązanego rachunku VAT jest prezentowany jako pierwsza operacja niefinansowa na wyciągu 

z rachunku bieżącego;  

� przeksięgowania pomiędzy własnymi rachunkami VAT są możliwe tylko w ramach jednego banku; 

� przelew z rachunku VAT na inny rachunek nieprzeznaczony do rozliczeń podatkowych, tylko po 

uzyskaniu zgody Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wydanie decyzji może trwać do 60 dni roboczych.  

 

2. Istota podzielonej płatności. 
 

2.1. Założenia ogólne. 

 
2.1.1. Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty 

należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. 

2.1.2. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy 

o VAT, udokumentowane fakturą, w których jednorazowa wartość transakcji bez względu na 

liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, przy 

czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień 
dokonania transakcji, podatnik jest obowiązany zastosować mechanizm podzielonej płatności. Zasadę 
tę stosuje się również do zaliczek. 



2.1.3. W przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie 

krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc więcej niż jednej faktury zapłata z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności może dotyczyć więcej niż jednej faktury. 

2.1.4. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że: 

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 

oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w 

inny sposób. 

2.1.5. Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich 

przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub spółdzielczą kasę 
oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie 

podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje: 

1) kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać 
zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności; 

2) kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto; 

3) numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność; 
4) numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby 

podatku. 

2.1.6. W następujących przypadkach: 

1) udzielenia po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen; 

2) zwrotu towarów i opakowań 
3) zwrocie nabywcy całość lub część zapłaty otrzymaną przed dokonaniem sprzedaży, jeżeli do niej 

nie doszło; 

4) stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, 

w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna 

zwrot całości albo części zapłaty może być dokonywany przy użyciu komunikatu przelewu, o którym mowa 

w pkt 2.1.5, w którym podatnik w miejsce informacji, o której mowa w pkt. 2.1.5.4, wskazuje numer, za 

pomocą którego nabywca towaru lub usługobiorca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. 

2.1.7. W przypadku gdy płatność zostanie dokonana w sposób określony w pkt 2.1.2 na rzecz podatnika 

innego niż wskazany na fakturze, o której mowa w pkt. 2.1.3., 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. 

2.1.8. Odpowiedzialność solidarna podatnika, o którym mowa w pkt 2.1.7, jest wyłączona w przypadku 

dokonania przez tego podatnika płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy 

wskazanego na fakturze, o której mowa w pkt 2.1.3.3, albo zwrotu otrzymanej płatności na rachunek 

VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność, niezwłocznie po powzięciu informacji o jej 

otrzymaniu, w kwocie otrzymanej na rachunek VAT. Reguły pkt 2.1.5 stosuje się odpowiednio. 

2.1.9. W przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę 15.000 zł brutto i więcej, 

obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których 

mowa w załączniku nr 15 do ustawy – na fakturze należy umieścić wyrazy „mechanizm podzielonej 

płatności”. 

 

 

 



2.2. Zwrot środków z rachunku VAT. 

 

2.2.1. 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. 

2.2.2. Podatnik we wniosku określa wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać 
przekazana. 

2.2.3. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. 

W postanowieniu naczelnik urzędu skarbowego określa wysokość środków, jaka ma zostać 
przekazana. 

2.2.4. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z 

użyciem środków komunikacji elektronicznej, informację o postanowieniu, o którym mowa w pkt 

2.2.1, bankowi albo spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, które prowadzą rachunek VAT 

wskazany we wniosku. Informacja zawiera dane niezbędne do realizacji postanowienia, w tym: 

1) numer rachunku VAT, o którym mowa w pkt. 2.2.1; 

2) numer rachunku bankowego albo rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o 

których mowa w pkt 2.2.1; 

3) wysokość środków, o których mowa w pkt 2.2.3. 

2.2.5. Naczelnik urzędu skarbowego odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody na przekazanie środków 

zgromadzonych na rachunku VAT: 

1) w przypadku posiadania przez podatnika zaległości podatkowej w podatku - w wysokości 

odpowiadającej zaległości podatkowej w podatku wraz z odsetkami za zwłokę, istniejącej na dzień 
wydania decyzji; 

2) w przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że: 

a) zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności, gdy 

podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań z tytułu podatku lub dokonuje 

czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję 
zobowiązań z tytułu podatku, lub 

b) wystąpi zaległość podatkowa w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie 

podatkowe. 

2.2.6. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany 

dokonać zwrotu różnicy podatku, na rachunek VAT podatnika w terminie 25 dni, licząc od dnia 

złożenia rozliczenia. 

2.2.7. Zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym pozostaje na dotychczasowych zasadach. 

 

2.3. Charakterystyka rachunku VAT. 

 

2.3.1. Dla rachunku rozliczeniowego bank prowadzi rachunek VAT. 

2.3.2. Rachunek VAT jest prowadzony w walucie polskiej. 

2.3.3. Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza bank prowadzi jeden 

rachunek VAT, niezależnie od liczby prowadzonych dla tego posiadacza rachunków 

rozliczeniowych. W przypadku prowadzenia więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego dla tego 

samego posiadacza bank prowadzi, na wniosek tego posiadacza, więcej niż jeden rachunek VAT. 

Oznacza to, że jednostka macierzysta powinna wystąpić o utworzenie rachunków VAT dla swoich 

jednostek – w przeciwnym razie bank otworzy tylko jeden rachunek, co może zaburzyć rozliczenia w 

jednostkach. 



2.3.4. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy. 

2.3.5. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla banku. 

2.3.6. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT mogą być, zgodnie z ustaleniami stron, 

oprocentowane. Co do zasady jednak środki te nie są opodatkowane. 

2.3.7. Bank nie wydaje do rachunku VAT instrumentu płatniczego. 

 

2.4. Wpływy i wypływy środków na i z rachunku VAT. 

 

2.4.1. Rachunek VAT może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu: 

� zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, przy użyciu komunikatu przelewu, o 

którym mowa w art. 108a ust. 3 ustawy o VAT zwanego dalej „komunikatem przelewu"; 

� wpłaty kwoty podatku od towarów i usług przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o 

VAT, na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu przelewu; 

� przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym 

banku -kwoty zgromadzone na rachunkach VAT poszczególnych jednostek Gminy mogą więc być 
swobodnie dysponowane pomiędzy rachunkami VAT jednostek, o ile posiadają rachunki bankowe w 

tym samym banku; 

� zwrotu: 

a) kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług w przypadkach, o których mowa w 

art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy o VAT, wynikającego z wystawionej przez podatnika 

faktury korygującej; 

b) różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy o VAT, przez urząd skarbowy; 

– przy użyciu komunikatu przelewu. 

2.4.2. Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu: 

� dokonania: 

a) płatności kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub 

usług na rachunek VAT; 

b) zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, w przypadkach, o których mowa 

w art. 29a ust. 10 pkt 1-3 i ust. 14 ustawy o VAT, wynikającego z wystawionej przez podatnika 

faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług; 

– przy użyciu komunikatu przelewu 

� wpłaty: 

a) na rachunek urzędu skarbowego: 

− podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, 

dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę w podatku 

od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego; 

− podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w 

podatku dochodowym od osób prawnych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek; 

− podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, a także odsetek za zwłokę w 

podatku dochodowym od osób fizycznych oraz odsetek od zaliczek na ten podatek; 

− podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych, a także odsetek za zwłokę w 

podatku akcyzowym oraz odsetek od przedpłat podatku akcyzowego; 

− należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności; 

b) należności z tytułu składek, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, 303 i 730), oraz należności z tytułu 

składek, o których mowa w art. 32 tej ustawy, do poboru których obowiązany jest Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych;”; 



– wpłaty podatku od towarów i usług przez podatnika, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o 

VAT, na rzecz płatnika, o którym mowa w art. 17a tej ustawy, przy użyciu komunikatu przelewu; 

– przekazania przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i 

usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez posiadacza rachunku, który: 

a) otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz 

b) nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana 

płatność; 
– zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT 

posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu komunikatu przelewu; 

– przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym 

banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym posiadacz w miejsce informacji, o których 

mowa w: 

a) art. 108a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o VAT (kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty 

podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej 

płatności oraz kwoty odpowiadające całości albo części wartości sprzedaży brutto) - wskazuje 

kwotę przekazywanych środków; 

b) art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT (numeru faktury) - wpisuje wyrazy „przekazanie własne"; 

c) art. 108a ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT (numeru nip dostawcy) - wskazuje numer, za pomocą 
którego posiadacz jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług; 

– przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w informacji o 

postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług; 

– przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej, w przypadku, 

gdy rachunek VAT prowadzony jest dla rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 196 

ust. 1 pkt 2 albo 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

– realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji 

należności z tytułu podatku od towarów i usług. 

 

3. Ograniczenie odpowiedzialności i sankcje. 

 

3.1. Ograniczenie odpowiedzialności. 

 

3.1.1. Do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury, zapłaconej z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przepisów, art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz 

art. 112c ustawy o VAT nie stosuje się.  
a) Do faktur zapłaconych w mechanizmie podzielonej płatności SPLIT nie stosuje się więc sankcji w 

postaci ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 

odpowiednio 30% i 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia 

zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku 

należnego za następne okresy rozliczeniowe; 

b) Do faktur zapłaconych w mechanizmie podzielonej płatności SPLIT nie stosuje się również 
sankcji w postaci ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 

odpowiadającej 100% z tytułu faktur dokumentujących czynności wymienione w pkt 2.3.2. z 

zachowaniem warunku w tym punkcie wymienionym. 

3.1.2. Przepisów pkt 3.1.1 nie stosuje się do podatnika, który wiedział, że faktura zapłacona z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1) została wystawiona przez podmiot nieistniejący; 



2) stwierdza czynności, które nie zostały dokonane; 

3) podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością; 
4) potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego. 

3.1.3. Do zaległości w podatku powstałej za okres rozliczeniowy, za który podatnik w złożonej deklaracji 

podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której co najmniej 95% wynika z otrzymanych 

przez podatnika faktur, które zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, 

przepisu art. 56b Ordynacji podatkowej nie stosuje się. Oznacza to, że w wypadku spełnienia tego 

warunku nie stosuje się karnych odsetek w wysokości 150%, które płaci się w wyniku negatywnych 

ustaleń Urzędu Skarbowego (powstałych w wyniku kontroli podatkowej, zawiadomienia o kontroli, 

czynności sprawdzających). 

3.1.4. Pkt 3.1.3 nie stosuje się do zaległości podatkowej w podatku przekraczającej dwukrotność kwoty 

podatku naliczonego wykazanej w złożonej deklaracji podatkowej. 

3.1.5. Nie stosuje się odpowiedzialności solidarnej dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 

do ustawy o VAT, jeśli dokonano płatności w mechanizmie podzielonej płatności. 

 

3.2. Sankcje za uchybienie mechanizmowi podzielonej płatności. 

 

3.2.1. W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej 

płatności” w sytuacji, gdy taką adnotację powinien był zamieścić, naczelnik urzędu skarbowego lub 

naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 

odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług 

wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, wykazanej na tej fakturze. W stosunku do osób 

fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za 

przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się. 
3.2.2. Przepisu pkt 3.2.1. nie stosuje się, jeżeli zapłata kwoty odpowiadającej kwocie podatku przypadającej 

na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, 

wykazanej na fakturze, została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

3.2.3. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie dokonał płatności w mechanizmie podzielonej płatności, 

do której był zobowiązany, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego 

ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku 

przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na 

fakturze, której dotyczy płatność. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą 
odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego 

zobowiązania podatkowego nie ustala się. 
3.2.4. Przepisu pkt 3.2.3. nie stosuje się, jeżeli dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku 

wynikającą z faktury, która została zapłacona z naruszeniem mechanizmu podzielonej płatności. 

3.2.5. Podatnik, który wbrew obowiązkowi dokonuje płatności kwoty należności wynikającej z faktury z 

pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 

W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego podlega karze grzywny za 

wykroczenie skarbowe. 

 

4. Zapłata podatku do Urzędu skarbowego. 
 

4.1. Jeżeli zapłata zobowiązania podatkowego z tytułu podatku następuje w całości z rachunku VAT w 

terminie wcześniejszym niż termin zapłaty podatku, kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu 

podatku można obniżyć o kwotę wyliczoną według wzoru: 

 



S = Z x r x n/360 

w którym poszczególne symbole oznaczają: 
 

S - kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku, 

Z - kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem 

tego zobowiązania, 

r - stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty 

podatku, 

n - liczbę dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, 

w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem. 

 

4.2. Kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku, zaokrągla się do 

pełnych złotych. 

4.3. Do zaokrąglenia kwoty, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku, 

stosuje się przepis art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej. 

 

5. Procedura zapłaty za towary i usługi oraz przyjmowanie wpłat– podzielona 

płatność. 
 

5.1. Uwagi ogólne. 

 

5.1.1. Z uwagi na ograniczenie odpowiedzialności, o której mowa w pkt 3.1 wszystkie płatności powinny 

być dokonywane w procedurze podzielonej płatności. 

5.1.2. Odstępstwem od zasady w pkt 5.1.1. może być dokonywanie płatności kontrahentom zaufanym, 

takim jak dostawcom mediów czy płatności otrzymywanych od spółek komunalnych. 

5.1.3. Od 1 listopada 2019 r. w mechanizmie podzielonej płatności bezwzględnie powinny być płacone 

należności za faktury dokumentujące nabycie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do 

ustawy o VAT, których jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej 

płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych 

przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank 

Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. 

 

5.2. Sposób płatności za faktury. 

 

5.2.1. Przelewy SPLIT są realizowane poprzez rachunek bieżący, powiązany z rachunkiem VAT. 

5.2.2. Wskazanie rachunku VAT w przelewie jest jednoznaczne z odrzuceniem transakcji.  

5.2.3. W przelewach SPLIT konieczne jest wypełnienie dodatkowych pól: 

� Kwota VAT; 

� Numer faktury VAT; 

� ID kontrahenta (np. NIP). 

Ustawa nie przewiduje możliwości realizacji przelewu SPLIT dla więcej niż jednej faktury 

jednocześnie.  

5.2.4. Możliwe jest składanie przelewów SPLIT w sposób ręczny, a także poprzez import pliku. 

5.2.5. Aby skorzystać z procedury SPLIT, należy zaznaczyć odpowiednią formatkę w programie płatności. 

5.2.6. W przypadku regulowania płatności w procedurze SPLIT, w pierwszej kolejności zapłata podatku 

VAT odbywać się z konta VAT. W razie braku środków na koncie VAT, dodatkowa kwota VAT 



zostanie pobrana z konta głównego. Nie zmienia to faktu, że w procedurze SPLIT - w rubryce – 

kwota VAT, należy wykazać cały VAT wynikający z faktury (nawet gdy nie ma wystarczających 

środków na koncie VAT). 

5.2.7. Zapłata powinna w każdym razie zostać dokonana na rachunek kontrahenta wskazany w umowie. 

Jeśli w przelewie zostanie zaznaczona opcja SPLIT, kwota VAT automatycznie zostanie przekazana 

na konto VAT kontrahenta. 

5.2.8. Nie trzeba zmieniać dotychczasowych umów z kontrahentami.  W nowo zawieranych umowach 

można (w celu uniknięcia niedomówień) można zastrzec, że kwota podatku VAT zostanie 

przekazana w procedurze SPLIT. 

 

5.3. Przyjmowanie płatności za faktury. 

 

5.3.1. Na żądanie jednostki, bank otworzy konto VAT wyłącznie na jej potrzeby. 

5.3.2. W przypadku, gdy kontrahent dokonuje płatności w procedurze SPLIT, kwota VAT wskazana na 

wystawionej fakturze w pierwszej kolejności trafi na konto główne jednostki, by następnie zostać 
automatycznie przeksięgowane na rachunek VAT tej jednostki. 

5.3.3. Z rachunku VAT można dokonywać płatności za podatek VAT kontrahentowi - na jego rachunek 

VAT (w procedurze SPLIT – opisanej w pkt 5.2. Można również dokonywać zapłaty podatku VAT 

na rachunek urzędu skarbowego. Nie ma również przeszkód, aby przelewać środki z rachunku VAT 

pomiędzy rachunkami VAT innych jednostek (w ramach tego samego podatnika VAT). Inne 

możliwości wypłaty środków z rachunku VAT nie są możliwe na poziomie jednostki. 

5.3.4. Każdy wpływ należności w procedurze SPLIT znajdzie odzwierciedlenie na rachunku głównym oraz 

na rachunku VAT. W pierwszej kolejności kwota VAT zostanie zaksięgowana na rachunku 

głównym, by następnie zostać zaksięgowana na rachunku VAT. 

5.3.5. Jednostka ma możliwość podejrzenia stanu konta na rachunku VAT. Jest generowany osobny wyciąg 

bankowy dla konta VAT. 

 

6. Sposób rozliczania z jednostką macierzystą. 
 

6.1. Z uwagi na fakt, że jednostki płacą więcej podatku VAT w procedurze SPLIT, niż go otrzymywać, 
konto VAT powinno wykazywać stan w kwocie zbliżonej do zera lub stan zerowy. 

6.2. W przypadku, gdyby konto VAT nie wykazywało stanu zerowego, wówczas możliwa jest zapłata 

podatku wynikającego z cząstkowej deklaracji jednostki na konto VAT jednostki macierzystej. W 

przeciwnym razie taka zapłata powinna odbywać się z konta głównego jednostki. 

6.3. Przekazanie środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym 

banku przy użyciu komunikatu przelewu, w którym posiadacz w miejsce informacji, o których mowa 

w: 

a) art. 108a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o VAT (kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku 

wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności oraz kwoty 

odpowiadające całości albo części wartości sprzedaży brutto) - wskazuje kwotę przekazywanych 

środków, 

b) art. 108a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT (numeru faktury) - wpisuje wyrazy „przekazanie własne", 

c) art. 108a ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT (numeru nip dostawcy) - wskazuje numer, za pomocą którego 

posiadacz jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług. 



 

 

Załącznik nr 15 do ustawy o VAT - wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a 

ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy o VAT – 

obowiązkowy SPLIT payment. 

 

Poz. 
Symbol 

PKWiU 
Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług) 

1 05.10.10.0 Węgiel kamienny 

2 05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit) 

3 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne - wyłącznie olej z rzepaku 

4 19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy 

5 19.20.11.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego 

6 19.20.12.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu) 

7 ex 20.59.12.0 

Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne 

do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane - wyłącznie tonery bez 

głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

8 ex 20.59.30.0 
Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze - wyłącznie kasety z 

tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

9 ex 22.21.30.0 

Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, 

nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami - wyłącznie folia typu 

stretch 

10 24.10.12.0 Żelazostopy 

11 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali 

12 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej 

13 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej 

14 24.10.35.0 
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali 

stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 

15 24.10.36.0 
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali 

stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 

16 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej 

17 24.10.43.0 
Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali 

stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 



18 24.10.51.0 
Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, 

platerowane, powlekane lub pokrywane 

19 24.10.52.0 
Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, 

platerowane, powlekane lub pokrywane 

20 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej 

21 24.10.62.0 
Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, 

ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 

22 24.10.65.0 
Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali 

stopowej 

23 24.10.66.0 

Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco 

walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały 

skręcone 

24 24.10.71.0 
Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na 

gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej 

25 24.10.73.0 
Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na 

gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej 

26 24.20.11.0 
Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez 

szwu, ze stali 

27 24.20.12.0 
Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do 

wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 

28 24.20.13.0 
Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze 

stali 

29 24.20.31.0 
Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, 

spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 

30 24.20.33.0 
Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o 

średnicy zewnętrznej <= 406,4 mą ze stali 

31 24.20.34.0 
Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o 

średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 

32 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali 

33 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej 

34 24.31.20.0 
Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali 

stopowej 

35 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane 

36 24.32.20.0 
Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, 

powlekane lub pokrywane 



37 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej 

38 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 

39 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 

40 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 

41 ex 24.41.20.0 

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z 

wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem 

poz. 43 

42 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 

43 

bez względu 

na symbol 

PKWiU 

Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy 

44 ex 24.41.40.0 

Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do 

stanu półproduktu - wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż 
do stanu półproduktu 

45 ex 24.41.50.0 

Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, 

platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie złoto 

i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

46 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie 

47 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie 

48 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie 

49 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie 

50 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej 

51 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi 

52 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów 

53 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów 

54 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów 

55 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie 

56 ex 24.45.30.0 
Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości 

zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych 

57 ex 25.11.23.0 
Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, 

stali lub aluminium - wyłącznie ze stali 

58 ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana 



z żeliwa, stali lub miedzi - wyłącznie ze stali 

59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory 

60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych 

61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci - wyłącznie dyski twarde (HDD) 

62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej - wyłącznie dyski SSD 

63 ex 26.30.22.0 
Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych - wyłącznie 

telefony komórkowe, w tym smartfony 

64 26.40.20.0 
Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu 

lub odtwarzania dźwięku lub obrazu 

65 ex 26.40.60.0 

Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub 

samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub 

hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów 

66 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe 

67 27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części 

68 28.11.41.0 
Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z 

wyłączeniem części do silników lotniczych 

69 ex 28.23.26.0 

Części i akcesoria do fotokopiarek - wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do 

drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą 
drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

70 ex 29.31.10.0 

Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w 

pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających - wyłącznie 

wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w 

pojazdach samochodowych 

71 29.31.21.0 
Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła 

zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe 

72 29.31.22.0 
Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i 

pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych 

73 29.31.23.0 
Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające 

zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach 

74 29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów 

75 29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi 

76 29.32.30.0 
Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

77 30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych 



78 ex 32.12.13.0 

Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra 

lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych 

wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne 

wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane 

metalem szlachetnym 

79 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające 

80 38.11.51.0 Odpady szklane 

81 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury 

82 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe 

83 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych 

84 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal 

85 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal 

86 38.12.27 
Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie 

galwaniczne oraz akumulatory elektryczne 

87 38.32.2 Surowce wtórne metalowe 

88 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła 

89 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury 

90 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych 

91 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy 

92 
 

Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników 

spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 

93 
 

Oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 

94 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych - wyłącznie dyski SSD 

95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego - wyłącznie dyski SSD 

96 ex 59.11.23.0 
Pozostałe fdmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - 

wyłącznie dyski SSD 

97 

bez względu 

na symbol 

PKWiU 

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do 

emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 

730, 1501 i 1532) 

98 41.00.30.0 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace 

związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących 

budynków) 



99 41.00.40.0 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace 

związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących 

budynków) 

100 42.11.20.0 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla 

pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych 

101 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej 

102 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli 

103 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych 

104 42.21.22.0 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace 

pomocnicze 

105 42.21.23.0 

Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), 

magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania 

ścieków oraz stacji pomp 

106 42.21.24.0 
Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników 

septycznych 

107 42.22.21.0 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

108 42.22.22.0 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii 

telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

109 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni 

110 42.91.20.0 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i 

związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych 

111 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych 

112 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych 

113 42.99.29.0 
Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii 

lądowej i wodnej, gdzie indziej nies11asyfikowane 

114 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych 

115 43.12.11.0 
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót 

ziemnych 

116 43.12.12.0 
Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz 

przemieszczaniem ziemi 

117 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich 

118 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu 



119 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych 

120 43.22.11.0 
Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodnokanalizacyjnych i 

odwadniających 

121 43.22.12.0 
Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

122 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych 

123 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji 

124 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń 

125 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane 

126 43.31.10.0 Roboty tynkarskie 

127 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej 

128 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian 

129 43.33.21.0 
Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub 

łupkiem 

130 43.33.29.0 
Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), 

gdzie indziej niesklasyfikowane 

131 43.34.10.0 Roboty malarskie 

132 43.34.20.0 Roboty szklarskie 

133 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych 

134 43.39.19.0 
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót 

budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

135 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych 

136 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich 

137 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

138 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań 

139 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali 

140 43.99.40.0 Roboty betoniarskie 

141 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych 

142 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia 



143 43.99.70.0 
Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów 

prefabrykowanych 

144 43.99.90.0 
Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót 

budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

145 45.31.1 
Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli 

146 45.32.1 
Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z 

wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

147 45.32.2 
Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z 

wyłączeniem motocykli 

148 ex 45.40.10.0 
Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich - wyłącznie sprzedaż 
części i akcesoriów do motocykli 

149 ex 45.40.20.0 
Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach - wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli 

150 ex 45.40.30.0 
Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich - wyłącznie 

sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli 
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