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Mechanizm podzielonej płatności (MPP) z ang. SPLIT 

PAYMENT 
 

 
Podstawa prawna art. 108a do 108f ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od                

towarów i usług (dalej zwana ustawą VAT).  

 

Od listopada weszły nam w życie zmiany w stosowaniu mechanizmu podzielonej           

płatności (MPP). Do 31 października 2019 roku mechanizm ten stosowany był na            

zasadzie dobrowolności, tzn. nabywca towarów i/lub usług decydował czy dokona          

płatności za otrzymane towary lub świadczone usługi za pośrednictwem MPP czy też            

z jego pominięciem. Od 1 listopada 2019 roku dla towarów i usług wymienionych w              

załączniku nr 15 do ustawy VAT (dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych (np.             

paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane) , co do których wartość              

brutto na fakturze przekracza 15 000,00 zł lub jej równowartość stosuje się            

obowiązkowo MPP.  

Na zasadzie dobrowolności mogą nadal stosować MPP pozostali podatnicy.  

 

Co to jest MPP 
 

MPP to mechanizm w którym płatność za nabyty towar lub usługę odbywa się w taki               

sposób, że wartość sprzedaży netto (całość lub część) wpłacasz jako nabywca na            

rachunek bankowy dostawcy, lub rachunek w SKOK albo w inny sposób, natomiast            

pozostałą zapłatę, która odpowiada kwocie VAT wpłacasz na specjalny r-ek bankowy           

dostawcy, tzw. rachunek VAT. 
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MPP działa w relacji przedsiębiorca – przedsiębiorca (B2B). Nie ma możliwości           

stosowania MPP w następujących konfiguracjach: 

a) sprzedawca: przedsiębiorca – nabywca: osoba fizyczna niebędąca podatnikiem        

VAT 

b) sprzedawca: osoba fizyczna niebędąca podatnikiem VAT - nabywca:        

przedsiębiorca. 
Jak działa MPP 

 
Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że: 

● zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z          

otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT; 

● zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto         

wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo          

na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których        

jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób. 

 

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w         

złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank lub          

spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego do dokonywania      

płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje: 

● kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury,          

która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności; 

● kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto; 

● numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność; 

● numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest         

zidentyfikowany na potrzeby podatku. 

Spójrz na poniższe zdjęcia z jednego z moich kont: UWAGA - podajesz pełne dane:              

NUMER NIP, Nr konta, nazwę, nr faktury ja niektóre dane zamazałam :) 
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3 



Samodzielny księgowy - Księgowość Uproszczona - Ewelina Dulęba  
 

W jakich sytuacjach obowiązkowo stosuje się MPP 

 
W sytuacji, gdy faktury za transakcje spełniają łącznie następujące warunki: 

 

● należność ogółem, która wynika z faktury (tj. wartość brutto całej faktury)           

przekracza 15 tys. zł brutto, 

● choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych          

(określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), 

● sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT. 

 

Oznacza to, że faktury opiewające na kwotę brutto równą 15 tys. zł lub mniej będą               

podlegać rozliczeniu na ogólnych zasadach. 

Dodatkowe obowiązki:  

Wystawca faktury, do której ma być stosowany obowiązkowy MPP, musi umieścić na            

niej klauzulę „mechanizm podzielonej płatności”, (Polska Organizacja Handlu i         

Dystrybucji zgłosiłaby w numerach faktur umieszczać skrót MPP, w celu ułatwienia           

identyfikacji faktury - propozycja ta została odrzucona, z uwagi na ryzyko           

wprowadzenia chaosu a w konsekwencji sporów), która oznacza, że nabywca          

obowiązkowo musi zastosowania ten mechanizm.  

Podatnik VAT, który otrzyma fakturę VAT z adnotacją „mechanizm podzielonej          

płatności”, jest obowiązany zapłacić wynikającą z niej należność w MPP za pomocą            

specjalnego komunikatu przelewu (patrz zdjęcia wyżej pobrane z banku). Dotyczy to           

wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług, które są objęte            

obowiązkowym MPP. 

 

UWAGA! Spójrz na poniższe pytanie i spróbuj na nie odpowiedzieć:  
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Czy w przypadku otrzymania od kontrahenta faktury, dokumentującej nabycie         

towarów lub usług innych niż objęte obligatoryjnym MPP, a mimo to oznaczonej            

klauzulą "mechanizm podzielonej płatności", dla jej zaliczenia w ciężar kosztów          

podatkowych konieczne będzie dokonanie zapłaty w ramach mechanizmu podzielonej         

płatności? 

 

Twoja odpowiedź: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Analiza na przykładzie interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej        

0111-KDIB1-1.4010.387.2019.1.SG - z dn. 15.11.2019 

 

Pomimo oznaczenia faktury VAT klauzulą "mechanizm podzielonej płatności", w         

sytuacji w której okaże się, że zakupione przez podatnika towary lub usługi nie             

wchodzą w zakres towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o              

VAT, do podatnika nie będzie miało zastosowania wyłączenie z kosztów uzyskania           

przychodów, o którym mowa w art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT. 

 

Podsumowując, od 1 stycznia 2020 r. w przypadku kiedy otrzymana przez podatnika            

od kontrahenta faktura dokumentująca nabycie towarów lub usług innych niż          

wykazanych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług będzie              

oznaczona klauzulą "mechanizm podzielonej płatności", to dla możliwości zaliczenia         

do kosztów podatkowych poniesionych wydatków udokumentowanych tą fakturą po         

spełnieniu pozostałych warunków uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów,         

wynikających z ustawy o CIT nie będzie konieczna przez podatnika jej zapłata w             

"mechanizmie podzielonej płatności". 
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Powyższe odnosimy również do podatników PIT. 

 

Obowiązek posiadania imienngo rachunki w SKOK lub       

rachunku bankowego 

 
W związku z wejściem obowiązkowego MPP czynni podatnicy VAT, którzy świadczą           

usługi lub dostarczają towary (z zał. nr 15 ustawy o VAT) a także ich nabywcy, są                

zobowiązani do posiadania firmowego rachunku bankowego. 

 

Dla każdego przedsiębiorcy, który posiada rachunek rozliczeniowy czy imienny         

rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, bank lub SKOK        

otwiera rachunek VAT.  

Zasada ta dotyczy zarówno podatników VAT czynnych jak i zwolnionych - operacja            

dzieje się automatycznie, bez składania dodatkowych wniosków.  

W związku z obowiązkowym MPP(sprawdź strona 4 jeśli jeszcze nie pamiętasz dla            

kogo jest obowiązkowy), podatnicy dokonujący dostawy towarów i nabyć towarów          

i/lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, zobowiązani są             

posiadać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą rachunek rozliczeniowy         

lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej,        

prowadzony w walucie polskiej.  

 

Pytanie: 

Czy podatnicy, którzy wykorzystują w prowadzonej działalności gospodarczej        

rachunki oszczędnościowe mogą dokonywać płatności za pośrednictwem MPP? 

Napisz najpierw swoją odpowiedź:............................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Odpowiedź:  
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Nie - tylko do rachunków rozliczeniowych bank lub SKOK otwiera rachunek VAT,            

zatem nie ma możliwości by płatność z rachunku oszczędnościowego była          

dokonywana za pośrednictwem MPP.  

 

Towary i usługi objęte obowiązkowym mechanizmem      

podzielonej płatności  

 
Obowiązkowym MPP zostały objęte w szczególności płatności za: 

 

● paliwa, 

● stal, wyroby stalowe, 

● złom, odpady, 

● metale szlachetne (np. złoto, srebro) i nieszlachetne (np. miedź), 

● folię stretch, 

● tablety, smartfony, konsole, 

● usługi budowlane, 

● części i akcesoria do pojazdów silnikowych, 

● węgiel i produkty węglowe, 

● maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części i akcesoria. 

 

- Sprawdź załącznik nr 15 do materiałów.  
 

 

 

Wyłączenia w zakresie obowiązkowego MPP  1

 

MPP nie ma zastosowania: 

1 art. 108a ust. 1d i 1e ustawy o VAT 
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● w przypadku dokonania potrącenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu           

cywilnego, nie stosuje się MPP w zakresie, w jakim kwoty należności są            

potrącane - dotyczy uregulowań należności w drodze kompensaty 

● w przypadku dokonywania płatności kwoty należności wynikającej z faktury         

dokumentującej transakcje realizowane w wykonaniu umowy o partnerstwie        

publiczno-prywatnym, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia              

2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445 i             

1572), jeżeli podmiot, na rzecz którego dokonywana jest płatność, na dzień           

dokonania dostawy był partnerem prywatnym, z którym podmiot publiczny         

zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, lub jednoosobową spółką        

partnera prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są         

partnerzy prywatni, z którą podmiot publiczny zawarł umowę o partnerstwie          

publiczno-prywatnym. 

 

MPP  a zmiany w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K 

 
Od 1 listopada 2019 roku została wprowadzona do deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowa             

część F, którą podatnik będzie wypełniał w przypadku, gdy w danym okresie            

rozliczeniowym wystawi fakturę, o której mowa w art. 106e ust.1 pkt 18a ustawy:             

“18a) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o            

której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,                 

obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie         

usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy "mechanizm             

podzielonej płatności";” 
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Część F. INFORMACJE DODATKOWE 

 

kwadrat w poz. 67 wypełnia podatnik jeżeli korzysta z obniżenia zobowiązania           

podatkowego, w przypadku dokonania zapłaty zobowiązania podatkowego w całości z          

rachunku VAT (art. 108d ustawy). 

 

 

 

MPP - dokumentowanie 

 
Zgodnie z art. 106e. 1. Faktura powinna zawierać (...) 

18a) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem stanowi          

kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. -                 

Prawo przedsiębiorców, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika       

dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr           

15 do ustawy - wyrazy "mechanizm podzielonej płatności"; 

 

Powyższy przepis dotyczy wyłącznie faktur, których wartość przekracza 15 tysięcy          

brutto (lub ich równowartość - patrz art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców: Art. 19.             

[Dokonywanie i przyjmowanie płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego]        

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością        

gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w        

każdym przypadku gdy: 
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1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz 

 

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej           

płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w             

walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych           

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego         

poprzedzającego dzień dokonania transakcji.), dokumentujących dostawy towarów       

i/lub usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT.  

 

Przykład.  

12 listopada czynny podatnik podatku VAT otrzymał fakturę na kwotę 20 000,00 zł na              

której widniały dwie pozycje:  

- węgiel kamienny w kwocie 11000,00 zł brutto,  

- regał warsztatowy szt, 8 łączna wartość  9 000,00 zł brutto.  

Sprzedawca umieścił na fakturze informację “mechanizm podzielonej płatności”. Czy         

nabywca zobowiązany jest dokonać zapłaty za tą dostawę przy użyciu MPP, dodam,            

że w załączniku nr 15 do ustawy o VAT wymieniony jest tylko węgiel kamienny z               

pozycji wymienionych na fakturze.  

 

Odpowiedź. Tak - nabywca musi zapłacić za tą fakturę MPP, ale może tej płatności              

dokonać tylko do wartości węgla kamiennego, tj. 11 000,00 zł brutto, pozostałą            

wartość może zapłacić bez użycia MPP.  

 

Sprawdź uzasadnienie do zmian w ustawie o VAT:  

 

Podkreślić jednakże należy, że obowiązek uregulowania należności w mechanizmie         

podzielonej płatności dotyczy wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów          

lub usług wymienionych w załączniku nr 15. Jak wskazano powyżej może zdarzyć się             

sytuacja, że faktura o wartości brutto powyżej 15 000 zł będzie zawierała jedną             

pozycję (przykładowo na kwotę 1000 zł netto + 230 zł VAT) objętą załącznikiem nr 15,               
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wówczas obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczył        

kwoty równej kwocie podatku z tej konkretnej pozycji, a więc kwoty równej 230 zł.              

Nie wyklucza to oczywiście możliwości uregulowania w podzielonej płatności całej          

należności z takiej faktury.  

 

Zdecydowano zatem, że obowiązek zamieszczenia tej informacji będzie dotyczył         

wyłącznie faktur, w których wartość brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej             

kwoty i faktura taka dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienione w           

dodawanym do ustawy załączniku nr 15. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy faktura              

taka zawiera jedną pozycję objętą zakresem wskazanym w załączniku nr 15,           

podatnik będzie miał obowiązek zamieszczenia na tej fakturze informacji         

„mechanizm podzielonej płatności”. Nie ma przy tym znaczenia, że wartość towarów           

lub usług objętych załącznikiem nr 15, wykazanych na danej fakturze jest niższa niż 15              

000 zł. Nawet więc jeżeli kwota należności za towar z załącznika nr 15 wynosić będzie               

np. 1230 zł brutto (1000 zł netto + 230 zł VAT-u), a wartość brutto całej faktury                

wynosić będzie 16 000 zł, wówczas taka faktura powinna mieć oznaczenie           

„mechanizm podzielonej płatności”. Wyznacznikiem do oznaczenia faktury jest więc         

jej wartość brutto i fakt, że dokumentuje ona w sprzedaż towarów lub usług             

wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. Przy czym należy podkreślić, że            

obowiązek zastosowania (przy regulowaniu takiej faktury) mechanizmu podzielonej        

płatności dotyczyć będzie wyłącznie kwoty należności za towary lub usługi          

wymienione w załączniku nr 15 (obowiązek uregulowania w tym mechanizmie może           

dotyczyć zatem tylko jednej pozycji wskazanej na takiej fakturze). Oczywiście podatnik           

może zdecydować, że w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje całą wartość          

wskazaną na fakturze. Nie ma jednak takiego obowiązku. 

 

 

 

Kiedy obowiązkowy MPP nie będzie mieć zastosowania? 
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W przypadku: 

 

● faktur dokumentujących sprzedaż towaru/usługi objętych obowiązkowym MPP       

na kwotę niższą lub równą 15 tys. zł brutto, 

● faktur dokumentujących sprzedaż towarów/usług mieszanych (tj.      

towarów/usług objętych i nieobjętych obowiązkowym MPP) o łącznej wartości         

niższej lub równej 15 tys. zł brutto, 

● rozliczeń w formie potrąceń, o których mowa w art. 498 KC, 

● uregulowań należności wynikających z faktury, która dokumentuje transakcje        

w ramach wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prawnym. 

Transakcje poniżej 15 tys. zł, które dotyczą towarów objętych obowiązkowym MPP           

(wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), podlegają odpowiedzialności           

podatkowej, stosowanej od pierwszej złotówki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANKCJE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW  
  

Jakie konsekwencje dla sprzedającego niesie ze sobą obowiązkowy MPP? 
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Zwracam uwagę, że większość przepisów w zakresie sankcji obowiązuje już od 1            

listopada 2019 r. (sankcje w VAT), ale niektóre z nich będą obowiązywały dopiero od              

1 stycznia 2020 r. (sankcje w podatku dochodowym). 

Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, to          

naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala        

dodatkowe sankcje podatkowe, które wynoszą 30% kwoty podatku, wykazanej na tej           

fakturze. Jednak sankcja będzie naliczana wyłącznie od wartości VAT, która przypada           

na dostawę towarów lub świadczenie usług objętych obowiązkowym MPP. 

 

 

Jak uniknąć negatywnych, finansowych konsekwencji po stronie sprzedawcy? 

 

W przypadku wystawienia faktury sprzedaży bez stosownej adnotacji „mechanizm         

podzielonej płatności” sprzedawca może uniknąć sankcji, pod warunkiem że nabywca          

ureguluje należność (w wartości, która odpowiada kwocie podatku z dostawy          

towarów lub świadczenia usług objętych obowiązkowym MPP) – w MPP przez           

komunikat podzielonej płatności. 

 

Jakie konsekwencje dla nabywcy niesie ze sobą obowiązkowy MPP? 

 

Jeżeli nabywca, pomimo takiego obowiązku, nie zapłaci za pomocą MPP, to wówczas            

organ podatkowy ustali sankcję w wysokości odpowiadającej 30% kwoty VAT, która           

przypada na nabyte towary lub usługi objęte obowiązkowym MPP. 

 

 

Kiedy unikniesz sankcji, jeśli pomimo obowiązku nie zapłacisz w MPP?  

 

Wtedy, gdy dostawca lub usługodawca rozliczy całą kwotę VAT, która wynika z            

faktury. 
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Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ponosi za to        

wykroczenie odpowiedzialność przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym i        

możesz otrzymać grzywnę w wysokości do 720 stawek dziennych. 

 

Dodatkowo gdy kwota należności zostanie opłacona z pominięciem MPP, mimo          

zawarcia na fakturze adnotacji, że płatność powinna być dokonana w MPP, to od 1              

stycznia 2020 r. podatnik nie będzie mógł jej zaliczyć do kosztów uzyskania            

przychodu. Jeżeli uzna za koszt uzyskania przychodu wydatek w części, w jakiej            

płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku VAT (np. zlecono przelew          

zwykły pomimo wskazania na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej        

płatności”)”, w miesiącu, w którym to nastąpiło, należy: 

 

● zmniejszyć koszty uzyskania przychodów albo 

● w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów –         

zwiększyć przychody. 

 

Przykład:  

 

12 listopada podatnik VAT wystawił fakturę dokumentującą dostawę towarów z          

załącznika nr 15 do ustawy o VAT na łączną wartość brutto 20 000,00 zł. Nie               

umieścił jednak na niej zapisu “mechanizm podzielonej płatności”. Dnia 13 listopada           

wystawił fakturę korygującą, wcześniej jednak zadzwonił do nabywcy i poinformował          

go o obowiązku zastosowania MPP do transakcji udokumentowanej fakturą na której           

nie wskazał zapisu o MPP.  

Uwaga: Jeżeli nabywca zapłaci w podzielonej płatności, pomimo braku stosownego          

oznaczenia na fakturze, sprzedawca nie będzie ponosił sankcji. 

 

Podsumowując: 
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Jeżeli sprzedawca przez błąd nie oznaczy faktury koniecznym dopiskiem:         

“mechanizm podzielonej płatności”, wówczas będzie mógł naprawić swoje        

uchybienie i uniknąć sankcji. W tym celu powinien przede wszystkim poinformować           

nabywcę, że wystawił mu fakturę bez wymaganego oznaczenia, tak żeby przekazać           

mu brakującą na fakturze informację, że powinien zapłacić w podzielonej płatności.           

Taką informację sprzedawca może przekazać nabywcy w dowolnej formie, ale w           

ostateczności faktura błędnie wystawiona musi być poprawiona, albo przez         

wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej, albo przez nabywcę noty         

korygującej.  

 

 

Ułatwienia dla wszystkich stosujących MPP - odpowiedzi na praktyczne         

pytania 

 

Za jakie zobowiązania podatnicy mogą płacić z rachunku VAT? 

 

 

Od 1 listopada 2019 r. środki zgromadzone na koncie VAT można wykorzystać na             

zapłatę: 

- kwoty odpowiadającej podatkowi VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów, 

- podatku VAT, dodatkowego zobowiązania podatkowego i odsetek za zwłokę         

od tych należności, 

- podatku VAT z tytułu importu i odsetek za zwłokę od tego podatku, 

- podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób          

prawnych, zaliczek na te podatki, a także odsetek za zwłokę od tych podatków, 

- podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych i        

odsetek za zwłokę od tych płatności, 

- należności celnych i odsetek za zwłokę od tych należności, 

- składek ZUS. 
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Czy jest możliwe płacenie jednym komunikatem przelewu za wiele faktur? 

 

Tak, jest to możliwe. Zgodnie z art. 108a ust. 3a-3b ustawy o VAT 3a. W przypadku                

wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie           

nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc więcej niż jednej              

faktury zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności może dotyczyć         

więcej niż jednej faktury. 

W tym przypadku komunikat przelewu: 

1) obejmuje wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego         

dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie            

dłuższym niż jeden miesiąc; 

2) zawiera kwotę odpowiadającą sumie kwot podatku wykazanych w         

fakturach, o których mowa w pkt 1. 

 

 

Czy możliwe jest zastosowanie MPP do zaliczek?  

 

Tak, można stosować MPP do zaliczek przed wystawieniem faktury. W przypadku           

zapłaty zaliczek w komunikacie przelewu podatnik, w miejsce, gdzie należy wpisać           

numeru faktury, wpisuje „zaliczka”. 

 

Zaliczki przyjęte przed 1.11.2019 r. a czynności wykonane po 31.10.2019 r. 

 

Gdy podatnik otrzymał zaliczkę przed 1 listopada 2019 r. tytułem dostawy objętej            

odwrotnym obciążeniem, to powinien do tej zaliczki zastosować odwrotne obciążenie,          

natomiast pozostała kwota i dokonana dostawa po 1 listopada zostaną objęte stawką            

właściwą obowiązująca po zmianie. Tym samym należałoby przyjąć, że faktury          
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zaliczkowe wystawione, rozliczone i zadeklarowane przed 1.11.2019 r. nie podlegają          

korekcie. 

 

 

Czy obowiązkowy MPP ma zastosowanie w przypadku potrąceń? 

 

Nie, jeżeli rozliczenie następuje w formie potrąceń, obowiązkowy MPP nie będzie           

mieć zastosowania do wysokości potrącanej kwoty. 

 

Jaki jest termin zwrotu podatku na rachunek VAT? 

 

MPP umożliwia zwrot w terminie 25. dni na rachunek VAT. Aby z tego skorzystać.              

należy wypełnić i zaznaczyć właściwe pola w deklaracji VAT (np. w deklaracji            

VAT-7 wykazać kwotę zwrotu w poz. 58 i zaznaczyć w poz. 68 opcję zwrotu na               

rachunek VAT). Ważne: aby wystąpić o zwrot na rachunek VAT, podatnik nie musi             

dokonywać płatności w MPP. 

 

Czy stosowanie MPP zwalnia z przepisów dot. odpowiedzialności solidarnej? 

 

Tak, w części podatku VAT wykazanego w fakturze – zapłaconego w MPP – przepisy              

o odpowiedzialności solidarnej nie będą stosowane. 

 

 

Czy stosowanie MPP zwalnia z przepisów dot. odpowiedzialności solidarnej? 

 

Tak, w części podatku VAT wykazanego w fakturze – zapłaconego w MPP – przepisy              

o odpowiedzialności solidarnej nie będą stosowane. 
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art. 108b ust. 6. Odpowiedzialność solidarna podatnika, o którym mowa w ust. 5, jest              

wyłączona w przypadku dokonania przez tego podatnika płatności na rachunek VAT           

dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze, o której mowa w ust. 3             

pkt 3, albo zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego            

otrzymano tę płatność, niezwłocznie po powzięciu informacji o jej otrzymaniu, w           

kwocie otrzymanej na rachunek VAT. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

Jak dokonać pierwszej płatności w MPP, skoro po otwarciu rachunku nie będzie 

na nim środków? Czy powinno się dokonać przelewu na ten rachunek zanim 

opłaci się pierwszą fakturę? 

 

Jeśli na rachunku VAT nie ma środków lub są one niewystarczające, wówczas bank             

„dobierze" ze standardowego rachunku brakującą kwotę. Jeżeli na rachunku VAT nie           

ma w ogóle środków, bank pobierze całą kwotę z rachunku standardowego. Jednak            

zawsze w pierwszej kolejności bank przeznacza środki na zapłatę kwoty VAT,           

wykazanej w komunikacie przelewu z rachunku VAT. 

 

Czy można dokonywać płatności bezpośrednio na rachunek VAT? 

 

Nie, bank/SKOK będzie odrzucać takie przelewy. 

 

 

Czy w podzielonej płatności jest możliwy przelew na rachunek typu ROR? 

 

Nie, zapłata w mechanizmie podzielonej płatności jest możliwa wyłącznie na          

rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub rachunek imienny w SKOK, otwarty w          

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tylko do takich rachunków         

bank/SKOK prowadzi rachunek VAT, czyli rachunek dedykowany rozliczeniom w         
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mechanizmie podzielonej płatności. Dlatego, jeżeli nabywca towaru lub usługi         

dokonuje przelewu w podzielonej płatności na rachunek wskazany przez kontrahenta i           

ten rachunek jest rachunkiem typu ROR, wówczas taki przelew zostanie odrzucony, a            

płatność nie zostanie zrealizowana. 

 

W związku z wejściem obowiązkowego MPP czynni podatnicy VAT świadczący          

usługi lub dostarczający towary (z załącznika nr 15 ustawy o VAT) oraz ich nabywcy              

będą zobowiązani do posiadania firmowego rachunku bankowego. 

 

Czy prowadzenie rachunku VAT wiąże się z dodatkowymi kosztami? 

 

Założenie i prowadzenie rachunku VAT przez bank/SKOK jest bezpłatne, mogą one           

jednak pobierać opłaty za operacje (np. przelewy), zgodnie z ustalonym przez siebie            

cennikiem usług. Nie mogą one jednak różnić się od opłat za tradycyjny przelew.             

Dodatkowo środki na rachunku VAT mogą być, zgodnie z ustaleniami stron,           

oprocentowane. 

 

 

 

 

 

 

 

Czy można zawrzeć na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności” w 

przypadku wystawianych faktur na kwoty niższe niż 15 tys. zł brutto, aby 

uniknąć negatywnych konsekwencji, jeśli okaże się, że faktura została 

wystawiona błędnie, np. zaniżono jej wartość? 

 

Tak, podatnik może umieścić na fakturze informację o MPP, nawet jeśli wartość            

brutto tej faktury nie przekracza 15 tys. zł. Przepisy regulujące zakres danych na             

19 



Samodzielny księgowy - Księgowość Uproszczona - Ewelina Dulęba  
 

fakturze określają elementy konieczne do zamieszczenia. Podatnik może oprócz nich          

zamieścić również inne informacje, co nie stanowi naruszenia przepisów         

„fakturowych”. Również z punktu widzenia kodeksu karnego skarbowego faktura         

zawierająca, oprócz elementów koniecznych, dodatkowe informacje, nie jest fakturą         

wadliwą. 

 

Co w sytuacji, gdy podmiot nie ma siedziby w Polsce, jednak ma obowiązek 

rozliczenia VAT od towarów (usług) objętych obowiązkowym MPP? 

 

Obowiązkową metodą podzielonej płatności są objęci nie tylko polscy podatnicy, ale           

również podmioty, które nie mają siedziby w Polsce, jednak są zobowiązane do            

rozliczenia VAT od towarów (usług) objętych MPP. 

Dla podatników, nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego        

miejsca jej prowadzenia na terenie Polski, wprowadzono system rekompensat. System          

ten zakłada zwrot kosztów obsługi rachunku rozliczeniowego oraz prowadzonego dla          

niego rachunku VAT dla tych podmiotów. 

podatnik zagraniczny – jeśli będzie nabywał towary lub usługi objęte obowiązkiem           

podzielonej płatności – będzie miał obowiązek dokonywania płatności w         

mechanizmie podzielonej płatności. To zaś zasadniczo będzie wymagać posiadania         

przez takiego zagranicznego przedsiębiorcę rachunku bankowego w Polsce. 

 

Art. 108f. 1. Na wniosek podatnika nieposiadającego siedziby działalności         

gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na        

terytorium kraju naczelnik drugiego urzędu skarbowego dokonuje zwrotu        

poniesionych przez podatnika kosztów obsługi rachunków, o których mowa w art.           

108e, oraz rachunków VAT prowadzonych dla tych rachunków. 

 

2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, przysługuje do wysokości kosztów             

wynikających z wykorzystywania rachunków, o których mowa w art. 108e, oraz           
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prowadzonych dla nich rachunków VAT do celów obowiązkowego stosowania         

mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1a. 

3. Wniosek o zwrot kosztów może być składany za okresy kwartalne, półroczne lub             

roczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po okresie, za który składany             

jest wniosek. 

4. We wniosku o zwrot kosztów określa się kwotę, o którą ubiega się podatnik, oraz               

numer rachunku rozliczeniowego lub numer imiennego rachunku w spółdzielczej kasie          

oszczędnościowo-kredytowej, na który ma zostać dokonany zwrot kosztów. 

5. Do wniosku o zwrot kosztów dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość           

poniesionych przez podatnika kosztów. 

6. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, dokonywany jest w złotych polskich na               

rachunek rozliczeniowy podatnika lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie         

oszczędnościowo-kredytowej wskazany we wniosku, w terminie 30 dni od dnia jego           

otrzymania. 

7. W razie uzasadnionych wątpliwości dotyczących wniosku o zwrot kosztów lub           

dołączonych do niego dokumentów naczelnik drugiego urzędu skarbowego zwraca się          

do wnioskodawcy o dodatkowe wyjaśnienia. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1,                 

może nastąpić w terminie późniejszym niż określony w ust. 6 oraz w wysokości kwot              

faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania             

dodatkowych wyjaśnień. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym niż określony w           

ust. 6 nie przysługują odsetki za zwłokę. 

9. Odmowa zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze             

postanowienia, na które służy zażalenie. 

10. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-9 do wniosków o zwrot kosztów stosuje się              

odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej. 

 

Co w sytuacji, gdy faktura będzie zawierać tylko jedną pozycję objętą 

obowiązkowym MPP na kwotę 2 tys. zł, ale należność (brutto) z całej faktury 

przekroczy 15 tys. zł brutto? 
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W takiej sytuacji sprzedawca będzie musiał zamieścić adnotację: „mechanizm         

podzielonej płatności”, a kupujący zapłacić metodą podzielonej płatności (MPP) za          

towary i usługi „wrażliwe”. W odniesieniu do pozostałych zakupów MPP jest           

dobrowolny. To oznacza, że będzie można zapłacić za nie w MPP, lecz nie ma takiego               

obowiązku. To wybór nabywcy. 

 

Czy obowiązkowy MPP będzie dotyczyć także płatności kartą płatniczą powyżej 

15 tys. zł brutto? 

 

Za zakupy towarów objętych obowiązkowym MPP, opiewające na ponad 15 tys. zł            

brutto, nie będzie można płacić kartą płatniczą. Przedsiębiorca będzie musiał zapłacić           

przelewem, bo transakcja będzie objęta MPP. 

 

Płatności na podstawie faktury pro forma a obowiązkowa podzielona płatność 

 

Mimo, że przepisy tego nie przewidują, to jednak dopuszcza się wystawianie tzw.            

faktur pro forma, jak również przyjmuje się, że wystawianie takich faktur nie            

wywołuje żadnych skutków na gruncie VAT. W szczególności dokumenty takie na           

gruncie VAT nie są uznawane za faktury, a ich wystawianie – za wystawianie faktur.              

Mając to na uwadze należy wyjaśnić, że do 31.10.2019 r. jednym z warunków             

stosowania MPP było wskazanie przy dokonywaniu przelewu numeru faktury, w          

związku z którą dokonywana jest płatność. Co do zasady, wyłącza to możliwość            

stosowania MPP przed wystawieniem faktury, której dotyczyć ma płatność. Wyłącza          

to również możliwość opłacania z zastosowaniem MPP faktur pro forma. 1 listopada            

2019 r. stan prawny w tym zakresie uległ zmianie, gdyż wprowadzony został wyjątek             

od zasady, że jednym z warunków stosowania MPP jest wskazanie przy dokonywaniu            

przelewu numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność. Powoduje to,            

że od 1 listopada 2019 r. istnieje możliwość opłacania faktur pro forma z             

zastosowaniem MPP (tj. dokonywanie płatności przed wystawieniem "zwykłej"        
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faktury). Co więcej, niekiedy istnieć będzie taki obowiązek. Obowiązek stosowania          

MPP istnieć bowiem będzie mógł nie tylko w przypadkach, gdy podatnik VAT            

otrzyma fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT (na kwotę przekraczającą 15.000 zł            

oraz dotyczącą nabycia towarów lub usług wymienionych w dodawanym załączniku          

nr 15 do u.p.t.u.), ale również w przypadkach przekazywania całości lub części            

zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi (w kwocie          

przekraczającej 15.000 zł na poczet nabycia towarów lub usług wymienionych w           

dodawanym załączniku nr 15 do u.p.t.u.). 

 

 

Przepisy przejściowe 

 

Na zasadach obowiązujących do 31-10-2019 rozliczeniu będzie podlegała dostawa         

towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 11 lub 14: 

 

1) dokonanych przed dniem 1.11.2019 r., dla których obowiązek podatkowy         

powstał po dniu 31.10.2019 r. lub faktura została wystawiona po dniu           

31.10.2019 r., 

2) dokonanych po dniu 31.10.2019 r., dla których faktura została wystawiona          

przed dniem 1.11.2019 r. 

 

Zatem wystarczy, że jedno ze zdarzeń (wystawienie faktury bądź moment powstania           

obowiązku podatkowego) miało miejsce przed 1.11.2019 r., np.: 

 

– usługę wykonano 28.10.2019 r., a fakturę wystawiono 6.11.2019 r., 

– usługę wykonano 6.11.2019 r., ale fakturę wystawiono 28.10.2019 r. 

 

Podsumowując zgodnie z przepisami przejściowymi wskazanymi w ustawie o VAT,          

w sytuacji gdy: 
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● przed 1 listopada 2019 r. podatnik dostarczył towary lub świadczył usługi,           

wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy o VAT, dla              

których obowiązek podatkowy powstał lub faktura została wystawiona po 31          

października 2019 r., 

● po 31 października 2019 r. podatnik dostarczył towary lub świadczył usługi,           

wymienionych w załączniku nr 11 lub załączniku nr 14 do ustawy, dla których             

faktura została wystawiona przed 1 listopada 2019 r., 

– stosuje się odwrotne obciążenie w brzmieniu przepisów sprzed 1 listopada 2019 r. 

 

 

Podzielona płatność a PKWIU 

 

Załącznik nr 15 do ustawy obecnie oparty jest na klasyfikacji z 2008 r. - taki stan                

prawny obowiązuje do 31-12-2019 roku.  

 

PKWiU 2008 przedłużone ma być do 31 marca 2020 r. to należy założyć, że w tym                

okresie towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 będą identyfikowane według            

PKWiU 2008. Od 1 kwietnia 2020 r. będą stosowane nowe zasady identyfikowania            

towarów i usług na potrzeby podatku VAT, wprowadzone przepisami ustawy          

nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r. (Dz.U. poz. 1751), czyli w zakresie usług według              

PKWiU 2015, natomiast w zakresie towarów według CN. Przed tym dniem zostaną            

odpowiednio dostosowane przepisy ustawy o VAT w zakresie identyfikowania         

towarów i usług, przy nabyciu których należy dokonywać płatności z wykorzystaniem           

mechanizmu split payment, czyli załącznik nr 15 zostanie znowelizowany.  

Od kwietnia wejdzie w życie matryca stawek podatkowych. Zmieni sposób          

klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT. 

 

Ewelina Dulęba  
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