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Transakcje objęte obowiązkiem stosowania MPP w nowym
JPK_VAT.  

 



Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP)
dotyczy wyłącznie towarów i usług wymienionych w
załączniku nr 15 do ustawy o VAT w przypadku gdy

wartość sprzedaży brutto wskazana na fakturze przekracza
15 000 zł - w takiej sytuacji obowiązkowo należy umeścić
na fakturze oznaczenie: Mechanizm podzielonej płatności 
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W nowym JPK_VAT  z deklaracją transakcje objęte
obowiązkowym MPP trzeba będzie oznaczyć w ewidencji

symbolem "MPP" 
 

UWAGA! Jeżeli transakcja będzie udokuemntowana
fakturą objętą obowiązkowym MPP to w strukturze

ewidencji wartość "1" będzie należało umieścić w polu
"MPP" 



Podatnik dobrowolnie opłaca wszystkie faktury w
mechanizmie podzielonej płatności (nawet te, które nie

mają adnotacji MPP i przepisy prawa nie nakładają
obowiązku zapłaty za nie w reżimie MPP). Czy w

przedstawionej sytuacji, w przypadku fakultatywnej zapłaty
w MPP, taką fakturę w nowym JPK_VAT z deklaracją

należy oznaczać MPP?
 
 

Nie, oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej
obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej

płatności, zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu.



Mam fakturę z dwoma wierszami, gdzie jeden podlega pod
załącznik nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług a

drugi nie. Czy w takim przypadku każdy wiersz faktury
powinien być w pliku wykazany osobno, tak by MPP mogło

dotyczyć wyłącznie zapisu podlegającego oznaczeniu?
 

Nie, oznaczenie MPP stosuje się do faktury jako całości,
bez rozbicia na wiersze.



Jeżeli w okresie obowiązywania nowego JPK_VAT z
deklaracją otrzymam fakturę zakupu, na której będą towary

z załącznika nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług,
łączna wartość faktury powyżej 15000 zł brutto, więc

podlega pod obowiązkowy MPP, ale na fakturze brak jest
adnotacji MPP, to czy fakturę tę mam zaprezentować w

pliku ze stosownym oznaczeniem?
 
 

Tak. W sytuacji gdy transakcja podlega obowiązkowemu
mechanizmowi podzielonej płatności, nawet pomimo braku
stosownego oznaczenia na fakturze, należy stosować do

niej oznaczenie MPP.



Czy faktury korygujące w nowym JPK_VAT z deklaracją
muszą mieć oznaczenia w ewidencji (np. MPP, GTU), jeśli
faktura pierwotna była rozliczona przed wprowadzeniem

nowego JPK_VAT z deklaracją i nie było obowiązku
stosowania powyższych oznaczeń?

 
 
 

Tak. Wskazanemu oznaczeniu podlegają również faktury
korygujące wystawione do faktur otrzymanych przed

wprowadzeniem nowego JPK_VAT z deklaracją.



Czy oznaczenia wprowadzone w nowym JPK_VAT z
deklaracją, np. MPP, MK, FP, TP, GTU, dotyczą również

faktur wystawionych w okresach przed wdrożeniem nowej
struktury, lecz z racji, np. momentu powstania obowiązku

wykazywanych w okresie obowiązywania nowej struktury?
 
 
 

Tak. Oznaczenia wprowadzone w nowej strukturze dotyczą
także dokumentów wykazywanych w czasie jej

obowiązywania, a wystawionych wcześniej. Dotyczy to
także, np. faktur zakupowych wystawionych przed okresem

obowiązywania nowej struktury, gdy podatnik korzystać
będzie z prawa do odliczenia w okresie jej obowiązywania.



W treści faktury pierwotnej znajduje się zapis „mechanizm
podzielonej płatności”. Faktura korygująca powoduje, że

ostatecznie płatność za towar/usługę nie przekracza 15000
zł brutto. Płatność nie została jeszcze zrealizowana. Czy
faktura pierwotna powinna zostać oznaczona jako MPP w
nowym JPK_VAT z deklaracją? Czy faktura korygująca „in

minus” powinna zostać oznaczona jako MPP w nowym
JPK_VAT z deklaracją?



Obowiązek zawierania na fakturach korygujących wyrazów „mechanizm
podzielonej płatności” obejmuje transakcje dotyczące pozycji z załącznika nr

15 ustawy o podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy kwota faktury
pierwotnej po uwzględnieniu faktury korygującej nadal opiewa na kwotę brutto

wyższą niż 15.000 zł.Natomiast obowiązek stosowania w JPK_VAT z
deklaracją oznaczenia MPP dotyczy transakcji objętej obowiązkiem

stosowania mechanizmu podzielonej płatności.Zatem w przedstawionej
sytuacji faktura korygująca nie powinna być oznaczona w pliku jako MPP.

Oznaczeniu temu podlega jedynie faktura pierwotna, przy czym w przypadku
kiedy na moment przesyłania pliku pierwotnego za dany miesiąc podatnik wie,
że ostatecznie transakcja nie podlega obowiązkowi stosowania mechanizmu

podzielonej płatności (np. jak w przedstawionej sytuacji na skutek korekty
powodującej, że ostatecznie wartość transakcji jest poniżej 15 tys. zł), możliwe
jest wykazanie także faktury pierwotnej bez oznaczenia MPP. Bez znaczenia

pozostaje przy tym, kiedy dokonywana jest płatność.



Czy w przypadku gdy na fakturze zamieszczona jest adnotacja „mechanizm
podzielonej płatności”, mimo braku takiego obowiązku w rozumieniu ustawy o

podatku od towarów i usług to należy ją oznaczyć MPP?
 
 

Nie. Oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem
stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Powyższe dotyczy faktur

sprzedażowych (wystawianych) jak i zakupowych (otrzymanych od
kontrahenta) niezależnie od tego czy na danej fakturze znajduje się wskazana

adnotacja i niezależnie czy obowiązek podzielonej płatności dotyczy
wszystkich czy tylko części pozycji na tej fakturze.



Czy obowiązek, o którym mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o podatku od
towarów i usług dotyczy również faktur korygujących na plus (faktura pierwotna

poniżej 15 000 zł brutto, po korekcie powyżej 15 000 zł brutto)?
 
 
 

Obowiązek umieszczenia na fakturze wyrazów: „mechanizm podzielonej
płatności” odnosi się również do faktur korygujących dotyczących pozycji z

załącznika nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług, opiewających na kwotę
wyższą niż 15.000 zł brutto (tj. faktur, na których kwota po korekcie jest wyższa
niż 15.000 zł brutto), w przypadku gdy korygowana faktura pierwotna opiewała
na kwotę niższą niż 15.000 zł brutto. W tej sytuacji faktura pierwotna i faktura

korygująca dokumentują jednorazową dostawę towaru/wykonanie usługi z
załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług o wartości powyżej
15.000 zł brutto.Bez znaczenia pozostaje natomiast przyczyna wystawienia
faktury korygującej (tj. czy to była pomyłka i faktura pierwotna powinna od
początku być wystawiona na kwotę wyższą niż 15.000 zł, brutto czy też

podwyższenie podstawy opodatkowania i podatku należnego na fakturze
korygującej nastąpiło wskutek wystąpienia nowych okoliczności).



Dziękuję za uwagę 
 

Zapraszam do kolejnego materiału video
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