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Uwaga: Informujemy, że Comarch ERP Klasyka wspierana jest na systemach Windows 7 
i wyższych. 

1 Nowości 
1. Split payment. Od 1 lipca 2018 roku wchodzi w życie ustawa z 15 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 62). Pozwala ona na 
stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Metoda ta polega na tym, że 
płatność za towar lub usługę może być realizowana na dwa konta: 

■ konto VAT dostawcy, na które zostanie przekazana kwota podatku VAT, 

■ konto rozliczeniowe dostawcy, na które zostanie przekazana kwota netto za nabyte towary czy 
usługi.  

Mechanizm ten ma chronić nabywcę przed solidarną odpowiedzialnością w przypadku wystąpienia 
‘karuzeli VAT’. Nabywca dokonując płatności zastrzega sobie, że część przelanej kwoty ma zostać 
zablokowana na specjalnym rachunku VAT dostawcy. Dostęp do środków zgromadzonych na rachunku 
VAT jest ograniczony. Stosowanie metody split payment jest dobrowolne i może dotyczyć wybranych 
kontrahentów lub wskazanych dokumentów. 

W związku z metodą split payment na formularzu przelewu własnego dodany został parametr split 
payment. Po jego zaznaczeniu w sekcji z tytułem pojawią się dodatkowo pola obowiązkowe: 

■ Kwota VAT – kwota podatku VAT wynikająca z transakcji. Jeżeli przelew jest tworzony na 
podstawie dokumentu, kwota zostanie uzupełniona automatycznie dla płatności na całą kwotę 
dokumentu. W przypadku płatności częściowych, kwotę VAT należy wpisać ręcznie. 

■ Numer dokumentu – numer dokumentu, za który dokonywana jest płatność. Pole jest uzupełniane 
automatycznie dla przelewu powiązanego z dokumentem. 

■ NIP kontrahenta – NIP kontrahenta, dla którego zostanie wykonany przelew, uzupełniane na 
podstawie karty kontrahenta lub dokumentu powiązanego z przelewem. 

Zawartość powyższych pól w przypadku przelewów powiązanych z dokumentami PZ można 
uzupełniać/modyfikować bezpośrednio na poleceniu przelewu. 

Przelew o typie split payment można utworzyć tylko dla płatności dotyczących jednego dokumentu. 
W przypadku przelewów zbiorczych zaznaczenie parametru nie będzie możliwe. 

Podczas eksportu przelewu jako szczegóły płatności do pliku przenoszona jest kwota VAT płatności, 
numer dokumentu, za który dokonywana jest płatność, NIP kontrahenta oraz tytuł przelewu. Kod operacji 
dla płatności o typie split payment wynosi 53. 

2 Poprawiono 
1. Jednolity Plik Kontrolny. Poprawiono przesyłanie nazwy towaru do pliku JPK w sytuacji, gdy towar 

miał wprowadzoną długą nazwę. 

 

 
 

 

Uwaga:  Comarch ERP Klasyka n ie  dzia ła  na 64 -b i towych systemach 
operacyjnych W indows.   

Sieć Partnerów Comarch jest na bieżąco informowana o wprowadzaniu zmian w programie. Wszystkich Klientów 
prosimy o bezpośredni kontakt z Partnerami Comarch w tej sprawie. Informacje o zmianach w programie będą 
również na bieżąco publikowane na stronie internetowej firmy Comarch S.A. http://www.comarch.pl/erp 
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