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Mechanizm podzielonej płatności (MPP) z ang. SPLIT 
PAYMENT - odpowiedzi na ważne pytania 

 
 

1. W jaki sposób można skorygować brak adnotacji na fakturze 
“mechanizm podzielonej płatności” w sytuacji, gdy 
sprzedawca zobowiązany jest umieścić taki zapis na fakturze 
(tzn. zostały spełnione wszystkie przesłanki do zastosowania 
obowiązkowego MPP)?  

A. Faktura korygująca  
B. Nota korygująca  
C. Nie można skorygować 

 
2. Czy można płacić zbiorczo za faktury np. za paliwo za dany miesiąc 
używając jednego przelewu - oczywiście za pośrednictwem MPP. 
(Założenie nabywca jest obowiązany zapłacić za pośrednictwem MPP - na 
każdej fakturze widnieje również zapis: “mechanizm podzielonej 
płatności”).  
 

A. TAK 
B. NIE - nie ma takiej możliwości  

 
Uwagi:………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……............................................................................................................... 
 
3. Czy podatnik jest obowiązany na fakturze wskazywać rachunek VAT? 

A. TAK  
B. NIE  

 
 



Pakto.pl Ewelina Dulęba  

 
 
4. W jaki sposób przekazać środki zgromadzone na rachunku VAT na 
rachunek rozliczeniowy? 
 
Wniosek do urzędu skarbowego w którym wskazujemy jaka kwota ma być 
uwolniona z rachunku VAT i na jaki rachunek rozliczeniowy ma być 
przekazana.  
Urząd skarbowy w pierwszej kolejności sprawdzi, czy podatnik który 
składa taki wniosek nie ma żadnych zaległości podatkowych, dlatego też 
procedura taka (procedura uwalniania środków) może trwać do 60 dni.  
 
Uwaga: cała procedura nie podlega opłacie skarbowej.  
 
5. Czy możemy dokonać płatności bezpośrednio z rachunku VAT? 
 

A. TAK 
B. NIE  

Uwagi: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
6. Czy mechanizm podzielonej płatności może być dokonywany na rzecz 
kontrahentów zagranicznych? 
 

A. TAK 
B. NIE  

 
Uwagi: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
7. Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury, dokumentującej 
nabycie towarów lub usług innych niż objęte obligatoryjnym MPP, a 
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mimo to oznaczonej klauzulą "mechanizm podzielonej płatności", dla jej 
zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych konieczne będzie dokonanie 
zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej płatności? 
 
Odpowiedź uzasadnij: 
 

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
Sprawdź interpretację, która odpowiada na to pytanie: Dyrektor Krajowej 
Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.387.2019.1.SG 
 
 
Pozdrawiam, Ewelina Dulęba 


