SAMOCHÓD ZA GOTÓWKĘ?
CZYLI, JAK DEALER POWINIEN POSTĘPOWAĆ Z
KLIENTEM „GOTÓWKOWYM”

Zawieranie zróżnicowanych transakcji na rynku wymusza powstawanie i rozwój systemów
nowoczesnych płatności. W dobie Internetu i rozwoju usług elektronicznych, odchodzi się obecnie od
płatności gotówką. Jednak mimo wszystko, zdarzają się przypadki, kiedy klient preferuje taki sposób
płatności. Czasem wynika to z przyzwyczajenia, a czasem z pewnych przekonań, charakteru i warunków
transakcji. Oczywistym jest, że w przypadku drobnych, codziennych zakupów, nie ma większego
znaczenia, czy płatność będzie realizowana kartą, przelewem, czy gotówką. Ryzyka zaczynają się
pojawiać przy płatnościach gotówkowych tytułem zaliczki lub ceny zakupu samochodu, a konsekwencje
niedochowania przy tym ostrożności i nieznajomości ustawowych limitów, mogą być poważne. Stąd
branża zadaje sobie dziś całkiem zasadne pytanie, czy można kupić pojazd u dealera
samochodowego za gotówkę? Żeby na nie odpowiedzieć, konieczne jest rozważenie tego problemu
w kontekście aktualnych przepisów ustaw podatkowych, prawa przedsiębiorców oraz regulacji,
wdrażających unijną Dyrektywę 2015/849 z 20 maja 2015 r., w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu
systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu tj.: ustawy z dnia 1 marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2020.971 z dnia 2020.06.01)
- dalej jako „AML”.

I.

AML (ANTI-MONEY LAUNDERING) I LIMITY TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH

W pierwszej kolejności należałoby odwołać się do ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2020.971 t.j. z dnia 2020.06.01) (dalej jako
„AML”) i ujętych w niej regulacji dotyczących wprowadzonych limitów transakcji gotówkowych. Zgodnie
z art. 35 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a, b oraz ust. 2 ustawy AML instytucje obowiązane stosują środki
bezpieczeństwa finansowego m.in. w przypadku nawiązywania stosunków gospodarczych,
przeprowadzania transakcji okazjonalnej (która spełnia warunki określone w pkt. 2 lit. a lub b) oraz
w odniesieniu do klientów, z którymi utrzymują stosunki gospodarcze, z uwzględnieniem rozpoznanego
ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w szczególności, gdy doszło do zmiany uprzednio
ustalonego charakteru lub okoliczności stosunków gospodarczych.
Instytucje obowiązane na gruncie ustawy AML to podmioty, na które ustawa nakłada obowiązki
związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Art. 2 ust. 1 ustawy AML
zawiera zamknięty katalog instytucji obowiązanych, wśród których można wyróżnić m.in. banki,
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe instytucje płatnicze, firmy inwestycyjne,
zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską,
fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, notariusze, adwokacji, radcowie prawni, a także

przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie,
w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub

przekraczającej równowartość 10 000 euro (o co nietrudno w kontekście sprzedaży
pojazdów), bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza
operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Oznacza to, że w przypadku
przyjmowania płatności w gotówce od klientów, dealer podlega przepisom ustawy AML i tym samym
zobowiązany jest do spełniania specjalnych procedur i obowiązków.
Obowiązki nałożone na instytucje obowiązane ustawą AML (których wykonanie będzie
kontrolowane przez GIIF), można podzielić na pięć zasadniczych kategorii:
1. identyfikowanie i ocenianie ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu,
2. wdrożenie i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego proporcjonalnych do ryzyka
zidentyfikowanego podczas analizy klienta,
3. gromadzenie i przekazywanie odpowiednim instytucjom informacji przewidzianych przez
ustawę,
4. współdziałanie z GIIF w razie wystąpienia podejrzenia prania pieniędzy albo finansowania
terroryzmu,
5. wdrożenie działań o charakterze organizacyjnym, których celem jest zapewnienie właściwego
zrealizowania podstawowych zadań instytucji obowiązanych.
Warto dodać, że ww. reguły i limity dotyczą przyjmowania płatności gotówkowych od wszystkich
kategorii podmiotów tj. zarówno konsumentów jak i przedsiębiorców.
Bank pośredniczący w transakcjach (przekaz gotówkowy) ma obowiązek rejestracji każdej transakcji na
kwotę równą lub wyższą 15 tys. euro miesięcznie, obowiązek ten nakładany jest na podst. ww. ustawy.
Dane przechowywane są przez okres 5 lat. W przypadku zaistnienia podejrzenia nielegalności
operacji następuje zgłoszenie do GIIF (Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej),
a w dalszej kolejności, jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, odpowiednie
organy w postępowaniu karnym. W momencie, gdy istnieje prawdopodobieństwo łamania
przepisów, transakcja zostaje wstrzymana lub dochodzi do zablokowania rachunku. Jednakże, w toku
ewentualnej kontroli, przedsiębiorca może być pośrednio, potencjalnie zobowiązany przez organ, do
udzielenia wyjaśnień, co do danego klienta. Dlatego też zawsze w przypadku transakcji o zwiększonym
ryzyku, warto zachować środki ostrożnościowe odpowiednio opisane w instrukcjach
obowiązujących w danym przedsiębiorstwie. Dobrze napisane instrukcje kasowe, procedury
wewnętrzne oraz umowy, stanowią pierwszy krok ku zminimalizowaniu ryzyka związanego z
transakcjami gotówkowymi, a ich przestrzeganie może uchronić dealera nie tylko przed karą
administracyjną, ale również przed działaniami podmiotów, które łamią prawo.
• Kary GIIF
Przyjmowanie gotówki (w kwocie powyżej 10 tys. euro) i niewypełnienie przez zobligowaną instytucję
nałożonych na nią obowiązków wiąże się zarówno z możliwym nałożeniem sankcji
administracyjnych, jak i karnych.
Sankcje administracyjne
Wśród sankcji administracyjnych możemy wyróżnić:
• publikację informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez
tę instytucję na stronie internetowej Ministra Finansów
• nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności;
• cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;

•

zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za
naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok;
• karę pieniężną.
Kary pieniężne mogą być nałożone do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej
lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – w przypadku
gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty - do wysokości równowartości
kwoty 1 000 000 euro (art. 150 ust. 2 AML). Wyższe kary mogą być nałożone na instytucje
wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 1-5, 7-11, 24 i 25 AML, czyli banki, SKOK-i, instytucje płatnicze, firmy i
fundusze inwestycyjne, ubezpieczycieli i pośredników ubezpieczeniowych oraz instytucje pożyczkowe, a
także na przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową. W przypadku osób fizycznych górny

limit nałożonej kary pieniężnej wynosi 20 868 500 zł. Natomiast w przypadku osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej limit kary pieniężnej wg ustawy ustalono
do wysokości równowartości kwoty 5 000 000 euro albo do wysokości 10% obrotu
wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub w ostatnim
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy - w przypadku instytucji objętych
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej (art. 150 ust. 3 AML).
Instytucja obowiązana może być ukarana karą administracyjną za niedopełnienie następujących
obowiązków:
• przechowywanie dokumentacji (art. 147 pkt 6 w zw. z art. 49 ust. 1 i 2 AML)
• przekazanie na żądanie Generalnego Inspektora oceny ryzyka oraz innych informacji mogących
mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka (art. 147 pkt 3 w zw. z art. 28 AML)
• zapewnienia udziału w programach szkoleniowych osób wykonujących obowiązki związane
z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 147 pkt 9 w zw. z art.
52 AML)
• wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 147 pkt 10 w zw. z art. 53
AML)
• nałożonego przepisami unijnego rozporządzenia 2015/847 (art. 148 w zw. z art. 4-6, art. 7, art.
8, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14 i art. 16 rozporządzenia 2015/847)
• stosowania szczególnych środków ograniczających lub nie dopełnienie obowiązków w zakresie
zamrażania funduszy lub branie udziału w działaniach zmierzających do obejścia tych przepisów
itp. (Art. 149 w zw. z:
• art. 117 ust. 1 AML, art. 2, art. 4, art. 5 rozporządzenia 881/2002, art. 3 i art. 8 rozporządzenia
753/2011, art. 2, art. 3 i art. 4 rozporządzenia 2580/2001)
Sankcje karne
Zgodnie z art. 156 AML za niedopełnienie obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi
zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, lub obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi
zawiadomienia o powzięciu uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub wartości majątkowe
będące przedmiotem tej transakcji mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem
terroryzmu, przekazuje Generalnemu Inspektorowi nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane dotyczące
transakcji, rachunków lub osób, przekazanie nieprawdziwych danych albo za zatajanie prawdziwych
danych dotyczących transakcji, rachunków lub osób, a także ujawnianie informacji zgromadzonych
zgodnie z ustawą osobom nieuprawnionym, posiadaczom rachunków lub osobom, których transakcja
dotyczy i wykorzystywanie informacji zgromadzonych zgodnie z ustawą w sposób niezgodny z
przepisami - można być ukaranym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Środki ostrożnościowe
Stosując się do wyznaczonych limitów należy pamiętać również o zachowaniu wszelkich środków
ostrożności związanymi z płatnościami gotówkowymi. Należy zachować wzmożoną czujność przy
transakcjach dokonywanych za pośrednictwem pełnomocnika, z udziałem klientów zagranicznych, oraz
w przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, co do prawdziwości lub prawidłowości dokumentów
okazywanych przez klienta w celu jego weryfikacji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących bezpieczeństw transakcji należy wstrzymać jej realizację i powiadomić odpowiednie służby
przy zastosowaniu wewnętrznych zaleceń i instrukcji.

II.

LIMITY TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH WG USTAWY – PRAWO
PRZEDSIĘBIORCÓW

Limit opisany powyżej wynikającym ustawy AML nie jest jedynym limitem obowiązującym
Przedsiębiorców. Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292
t.j. z dnia 2019.07.12) – art. 19 – dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym
przypadku gdy:
•
•

stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza
równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według
kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia
roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Oznacza to, że w przypadku każdej transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł,
zawieranej między przedsiębiorcami, istnieje obowiązek dokonywania płatności za
pośrednictwem rachunku płatniczego, przy czym naruszenie tego obowiązku, a więc
dokonanie płatności w całości lub w części z pominięciem takiego rachunku oznacza brak
możliwości zaliczenia przez klienta kosztu uzyskania przychodów w tej części, w jakiej
płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku
płatniczego. Przepisy nie wyłączają zatem z kosztów jedynie nadwyżki płatności ponad wartość 15 000
zł, lecz każdą płatność (bez względu na jej wartość/kwotę) dokonaną z pominięciem rachunku
bankowego, jeżeli jest dokonywana w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł. Tym
samym - w świetle art. 15d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2020.1406
t.j. z dnia 2020.08.18) - przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zobowiązanie
wynikające z odrębnych (poszczególnych) faktur od jednego dostawcy, dokumentujących wykonane
usługi według zlecenia, które są regulowane w formie gotówkowej tylko do limitu 15 tys. złotych.
Stanowisko to było wielokrotnie potwierdzane przez Ministra Finansów "(...) przepisy podatkowe

z jednej strony odwołują się do transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej (obecnie art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców - przyp. red.), z drugiej wyłączają
z kosztów uzyskania przychodów "koszt" w tej części, w jakiej płatność została dokonana bez
pośrednictwa rachunku płatniczego. Przepisy odnoszą się zatem do wartości transakcji przekraczającej
równowartość 15 tys. zł, bez rozróżnienia, czy jest to wartość "brutto", czy "netto". Wartością transakcji
będzie zatem wartość (cena) uzgodniona przez strony transakcji, którą to wartość jedna strona jest
zobowiązana zapłacić (wartość brutto). Natomiast kwestia wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów
powinna być rozpatrywana jedynie do tej części płatności, która zgodnie z przepisami ustaw o podatkach
dochodowych może zostać uznana za koszt uzyskania przychodów (wartość netto)." (interpretacja

indywidualna 0461-ITPB3.4510.484.2016.1.JG). Powyżej tej kwoty, dla zachowania możliwości
zaliczenia tej transakcji do kosztów przychodów, płatność powinna zostać wykonana poprzez
przelew z rachunku bankowego przedsiębiorcy, kartą, blikiem bądź inny rodzajem
płatności elektronicznej.

III.

SPLIT PAYMENT I „BIAŁA LISTA PODATNIKÓW”

W zakresie limitów gotówkowych przy transakcjach związanych z nabyciem pojazdów nowych lub
używanych, należy poruszyć zagadnienie, które pojawiło się w polskim porządku prawnym od
01 lipca 2018, za sprawą ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106
t.j. z dnia 2020.01.23) a dotyczące podzielonej płatności – tzw. split payment-u oraz uregulowanej
w art. 96b ww. ustawy ”białej listy podatników”. Granica transakcji gotówkowych między
przedsiębiorcami do 15 tys. zł ma znaczenie dla ww. podzielonej płatności, która z kolei, ze względów
technicznych nie może być wykonana w praktyce poprzez płatność kartą, blikiem, pay-bylinkiem.
Art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23), wprowadza obowiązek zastosowania mechanizmu
podzielonej płatności przy regulowaniu należności z faktury, w której wartość sprzedaży
brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty. Stąd, jeśli faktura nie podpada pod
podzieloną płatność, to płatność przekraczająca ww. limit płatność musi zostać wykonana za pomocą
przelewu. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów
płatności kartami nie są uznawane za „płatności dokonane przelewem”, tzn. nie są objęte przepisami
dotyczącymi wykazu podatników VAT. Dlatego też, jeśli chodzi o płatności kartą na potrzeby split
payment-u, Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że za zakupy towarów objętych obowiązkową podzieloną
płatnością, opiewające na ponad 15 tys. zł brutto, nie będzie można płacić kartą płatniczą.
Dodatkowo na potrzeby niniejszego artykułu, skierowanego do branży motoryzacyjnej, należy
wspomnieć, iż z treści załącznika nr 15 ww. ustawy1, wynika, że sprzedaż samochodów
osobowych, czy ciężarowych nie jest objęta przedmiotowym obowiązkiem. Odwołując się w
tym miejscu do przykładu, warto wskazać na interpretację indywidualną odnośnie sprawy wnioskodawcy
handlującego
samochodami
ciężarowymi
i
osobowymi
oraz
naczepami
ciężarowymi.
W myśl treści tejże interpretacji indywidualnej z dnia 31 stycznia 2020 r. sygn. akt 0112-KDIL12.4012.638.2019.2.AW2 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się jednoznacznie
stwierdzając, że „dokonując sprzedaży towarów niewymienionych w treści ww. załącznika

przedsiębiorca nie ma obowiązku stosowania mechanizmu split payment, ani umieszczenia
na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”.
Obowiązek bezwzględnego
stosowania mechanizmu podzielonej płatności wprowadzony przepisami obowiązującymi od dnia 1
listopada 2019 r., dotyczy wyłącznie konkretnych towarów i usług enumeratywnie wymienionych w
załączniku nr 15 do ustawy. Dla przykładu akcesoria samochodowe i motocyklowe objęte są ww.
obowiązkiem.

W tym miejscu warto również wspomnieć, że podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą
usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a wartość tych transakcji jest równa lub
przekracza 15 tys. zł brutto, oraz podatnicy nabywający te towary lub usługi są zobowiązani posiadać
1

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0112-kdil1-2-4012-638-2019-2-aw-mechanizm-podzielonej185076729
2

rachunek rozliczeniowy. Powyższe wynika z art. 108e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2020.106
t.j. z dnia 2020.01.23). Tym samym przedsiębiorcy spełniający powyższe warunki utracili możliwość
rozliczania się za pomocą prywatnych rachunków bankowych. Zmiany dotyczą również
mikroprzedsiębiorców przedsiębiorców jednoosobowych, objętych obowiązkowym mechanizmem
podzielonej płatności. Powyższe ściśle związane jest z tzw. „białą listą podatników”, obowiązującą od 01
września 2019 roku.

IV.

TABELA PODSUMOWUJĄCA LIMITY TRANSAKCJI GOTÓWKOWYCH:

Podmiot

Limit gotówkowy

Konsument i
Przedsiębiorca

10 tys. euro

Przedsiębiorca

15 tysięcy
złotych

Podstawa prawna
ust. 1 pkt. 23 ustawy
Przeciwdziałanie praniu
pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
(Dz.U.2020.971 t.j. z dnia
2020.06.01)

konsekwencje
Przyjęcie
gotówki
ponad
limit
i niezastosowanie się do obowiązków
wynikających z ustawy związane jest
z konsekwencjami administracyjnymi,
jak i karnymi.

art. 19 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. Prawo
przedsiębiorców
(Dz.U.2019.1292
t.j. z dnia 2019.07.12)

Płatność przekazem bankowym, kartą,
blikiem, pay-by-linkiem, kwoty powyżej
15 tys., powoduje brak możliwości
zaliczenia tych środków, jako koszty
uzyskania przychodu.
W przypadku sprzedaży pojazdów (zał. 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz.U.2020.106 t. j. z dnia 2020.01.23), aktualnie dealer nie ma obowiązku stosowania
mechanizmu split payment, a co za tym idzie przyjęcie płatności kartą, blikiem, pay-by-linkiem i
innym sposobem płatności elektronicznej, jest dopuszczalne. Natomiast podatnik – przedsiębiorca,
który będzie chciał zaliczyć transakcję do kosztów uzyskania przychodów, jest zobowiązany
dokonywać płatności powyżej 15 tys. zł, wyłącznie w formie przelewu, ze swojego rachunku
rozliczeniowego na rachunek umieszczony na „białej liście podatników”.

Przyjmowanie płatności wiąże się zatem z obowiązkami, z którymi zarówno kupujący jak
i sprzedawca – dealer muszą się liczyć. Płatności gotówkowe niosą ze sobą zwiększone
ryzyko dla przedsiębiorcy, dlatego też ustawodawca wprowadził pewne limity, mające
ograniczyć ryzyko związane z nierejestrowanym przepływem środków. Przepisy nie
zabraniają przyjmowania płatności gotówkowych a każdy przedsiębiorca, może mieć do
czynienia z sytuacją, w której klient będzie chciał zapłacić za towar (jak np. samochód)
gotówką w kwocie powyżej 10 tys. euro. W takim przypadku znajomość limitów
ustawowych dla poszczególnych grup klientów, jak również wdrożenie zasad
ostrożnościowych w przedsiębiorstwie, w którym płatności gotówkowe mogą stanowić
pewien procent wszystkich wpływów, pozwoli świadomie uniknąć negatywnych
konsekwencji ustawowych, związanych z nielegalnym obrotem gotówkowym i zwiększyć
bezpieczeństwo transakcji.

