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Split payment szkodzi przedsiębiorcom?
Piątek, 1 lutego (06:00)

Miało pomóc w ściągalności VAT i zapobiec wyłudzeniom tego podatku. Split payment - bo o tym fiskalnym
narzędziu mówimy - w zgodniej opinii właścicieli firm i podatkowych ekspertów, głównie przeszkadza
w prowadzeniu biznesu.

Przedsiębiorcy narzekają na split payment /©123RF/PICSEL

Podzielona płatność blokuje środki przedsiębiorców i negatywnie wpływają na ich kondycję finansową, co może doprowadzić do
utraty płynności. 70 proc. przedsiębiorców nie ocenia tego instrumentu korzystnie. Osoby oczekujące na wypłatę nadwyżki z Urzędu
Skarbowego są zależne od dobrej woli urzędników, w którą przedsiębiorcy już przestali wierzyć - alarmują eksperci.
- Przedsiębiorcy każdego dnia zderzają się z urzędnikami i prawem, które narzuca zasady funkcjonowania ich biznesu. Często
właściciel musi wydać, zanim zarobi. W wielu przypadkach potrzebne fundusze nie są w zasięgu nowych firm czy start-upów. Ich
zdolność kredytowa jest w dużej mierze zależna od przychodów, których jeszcze nie wygenerowali. W efekcie, od pierwszych dni
działalności znajdują się na przegranej pozycji. Uruchomienie środków, które byłyby dostępne w każdej chwili w postaci np. linii
kapitałowej nie tylko pomoże w szybkim rozwoju firmy, ale również napędza polską gospodarkę - mówi Alexander Beresford, CMO
Finiata.pl.
Jedną z grup, której dotyczą nowe przepisy split payment są samozatrudnieni, którzy nie mają obowiązku posiadania firmowych
rachunków bankowych, mogą korzystać z kont indywidualnych.
- Przedsiębiorca nie ma możliwości weryfikacji, czy podane konto posiada specjalny rachunek VAT. W przypadku jego braku - bank
cofa przelew. Wynikiem tego są opóźnienia w płatnościach i stworzenie kolejnego punktu zapalnego do generowania zatorów
finansowych, dodaje Alexander Beresford.
Choć podzielone płatności nie są jeszcze obowiązkowe, to ich pojawienie się zrodziło wiele pytań i kontrowersji. Nieoczywiste
zasady i wpływ na realne funkcjonowanie przedsiębiorstwa stawiają kolejne wyzwanie przed właścicielami biznesu, którzy dzięki
płynności finansowej są w stanie prowadzić biznes.
W efekcie, ich przyszłość jest zależna od split payment oraz opóźnionych płatności. Z danych Keralla Research wynika, że aż 8 na
10 firm ma kłopoty z odzyskiwaniem należności . Średnio, polscy przedsiębiorcy czekają na zapłatę faktury 3 miesiące i 24 dni.
Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2018
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jakiej zasadzie działa firma i giełda, jak rozliczyć PIT, co zmieniło się w prawie gospodarczym oraz jakie fundusze inwestycyjne i waluty warto nabyć. Przeczytaj rekomendacje ekspertów i z sukcesem pomnażaj swój
kapitał.
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