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Split payment – krok po kroku – poradnik
Drodzy Państwo!

Cieszymy się, że skorzystali Państwo z naszego poradnika online.
Mamy  nadzieję,  że  w  łatwy  i  szybki  sposób  dokonają  Państwo  wszystkich  niezbędnych
formalności związanych z interesującą Państwa działalnością.
Informacje zawarte w poradniku:

• Podsumowanie kwestionariusza (lista pytań i odpowiedzi);
• Lista usług urzędowych, niezbędnych do załatwienia sprawy;
• Dodatkowe informacje na temat prowadzenia firmy;
• Szablony formularzy do wykorzystania przy załatwianiu spraw.

Pozdrawiamy,
Administratorzy biznes.gov.pl
Punkt kontaktowy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii



Spis treści
Zanim rozpoczniesz ........................................................................................................................ 2
Podsumowanie kwestionariusza .................................................................................................. 4
Lista spraw do załatwienia ............................................................................................................ 5
Pamiętaj o... .................................................................................................................................... 6
Lista spraw do załatwienia - opis ................................................................................................. 8

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) - split payment ................................................................ 8
Utworzenie rachunku VAT ............................................................................................................ 10
Wpłata na rachunek VAT .............................................................................................................. 13
Zwrot podatku VAT na rachunek VAT - w terminie 25 dni ............................................................ 13
Płatność z użyciem mechanizmu podzielonej płatności ............................................................... 15



Biznes.gov.pl
Poradnik przedsiębiorcy | Stan na dzień 30-07-2018

- 2 -

Zanim rozpoczniesz
Z tego poradnika dowiesz się:

czym jest mechanizm podzielonej płatności (MPP) - tzw. split payment●

kto może stosować split payment●

jak dokonać zapłaty za fakturę sprzedaży używając tzw. komunikatu przelewu●

jakie korzyści masz ze split payment●

Czym jest split payment
Mechanizm podzielonej płatności (MPP), tzw. split payment to narzędzie dla przedsiębiorców
płacących bezgotówkowo za faktury sprzedaży przy użyciu polecenia przelewu (lub polecenia
zapłaty) i posiadających rachunek VAT.

Kogo dotyczy split payment
Split payment dotyczy wszystkich przedsiębiorców  w Polsce. Dotyczy więc również ciebie,
niezależnie od tego, czy jesteś mikroprzedsiębiorcą, masz małą, średnią czy dużą firmą.

Jeśli nie jesteś podatnikiem VAT i otrzymasz fakturę od sprzedawcy, także możesz ją zapłacić w
mechanizmie  podzielonej  płatności,  korzystając  z  dedykowanego  do  tego  celu  rodzaju
przelewu, używając tzw. komunikatu przelewu.

Kogo nie dotyczy split payment
Nie możesz skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności, jeśli jesteś:

konsumentem (nie prowadzisz działalności gospodarczej)●

przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników●

zwolnionych z VAT, w zakresie faktur objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT w
branży budowlanej lub tzw. branżach wrażliwych, np. elektronika, stal, metale kolorowe)

a także jeśli

płacisz faktury gotówką lub kartą płatniczą●

Dobrowolność split payment
Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne. Oznacza to, że sam decydujesz,
którą fakturę zapłacisz z zastosowaniem split payment, w jakiej części oraz wobec którego
dostawcy (czyli mechanizm ten można stosować wybiórczo).

Stosowanie  płatności  w  MPP  lub  bez  MPP  możesz  regulować  w umowach  między  tobą  i
kontrahentem.
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Zapłata z MPP i rachunek VAT
Zapłata faktur z użyciem split payment będzie wyglądać tak samo jak przed wprowadzeniem
tego mechanizmu.
Wykorzystując split payment będziesz wykonywać jeden przelew do dostawcy za dany towar
lub usługę. Płatność rozdzieli się w momencie, gdy użyjesz specjalnego komunikatu przelewu,
udostępnionego przez bank/SKOK.

W komunikacie przelewu jako nabywca wskaż:

kwotę podatku VAT (lub część)●

kwotę sprzedaży brutto (lub część)●

numer faktury, którą opłacasz●

NIP dostawcy towaru lub usługi (wystawcy faktury)●

Nie musisz znać numeru rachunku VAT dostawcy. Na przelewie - tak jak do tej pory - dostawca
będzie wskazywać swój rachunek rozliczeniowy.

Split payment a sektor finansów publicznych
Jednostki sektora finansów publicznych (takie jak np. Jednostki Samorządu Terytorialnego)
stosują przepisy dotyczące podzielonej płatności na tych samych zasadach co przedsiębiorcy.
Z zastrzeżeniem, że podatnik będący państwową jednostką budżetową swobodnie dysponuje
środkami  zgromadzonymi  na  rachunkach  VAT  (tzn.  nie  musi  składać  wniosku  do  urzędu
skarbowego o uwolnienie tych środków).

Uwaga! Ten poradnik dotyczy wyłącznie przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje znajdziesz w dalszej części tego poradnika.
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Podsumowanie kwestionariusza
W czasie wypełniania ankiety, udzielili Państwo następujących odpowiedzi:

L.p. Pytanie Odp.

1 Czy jesteś podatnikiem VAT? Tak

2 Czy chcesz korzystać z mechanizmu podzielonej płatności VAT? Tak

3 Kupujesz czy sprzedajesz towary lub usługi? Sprzedaję
towary lub
usługi

4 Czy chcesz otrzymać zwrot na rachunek VAT? Tak

5 Jak chcesz wykorzystać środki na rachunku VAT? Chcę zapłacić
VAT
kontrahentowi
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Lista spraw do załatwienia
Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez Państwa, wygenerowano następującą listę spraw
do załatwienia. Tabela poniżej może posłużyć jako zestawienie i proste narzędzie kontroli stanu
wykonania  poszczególnych  prac.  Proszę  zwrócić  uwagę,  że  kolejność  załatwiania
poszczególnych  spraw  może  mieć  znaczenie.

L.p. Nazwa sprawy/usługi Status

1 Mechanizm podzielonej płatności (MPP) - split payment

2 Utworzenie rachunku VAT

3 Wpłata na rachunek VAT

4 Zwrot podatku VAT na rachunek VAT - w terminie 25 dni

5 Płatność z użyciem mechanizmu podzielonej płatności
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Pamiętaj o...
Korzyści ze stosowania split payment
Pomimo, że nie możesz swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku VAT,
stosowanie split payment powoduje, że:

środki zgromadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji sądowych i administracyjnych z●

tytułów innych niż podatek VAT
do wysokości kwot zapłaconych w podzielonej płatności nie ma sankcji VAT●

nie ma odpowiedzialności solidarnej w tych przypadkach, w których taka odpowiedzialność●

może być stosowana, czyli np. w obrocie paliwami
nie stosuje się podwyższonych odsetek (jeżeli co najmniej 95% podatku naliczonego wynika z●

faktur opłaconych z zastosowaniem split payment)
masz niższą kwotę do zapłaty (jeśli uregulujesz podatek należny w całości z rachunku VAT●

przed terminem rozliczenia, możesz zapłacić mniejszą kwotę)
płatność w tym systemie jest istotnym dowodem, że przedsiębiorca zachowuje właściwą●

staranność

Domniemanie dochowania należytej staranności
Jeśli  powstanie  wątpliwość co do okoliczności  przeprowadzonej  transakcji  nabycia  towaru,
istnieje  większe  prawdopodobieństwo,  że  urząd  zaakceptuje  twoje  prawo  do  obniżenia
naliczonego podatku, kiedy stosujesz split payment.

Brak sankcji VAT i zasady solidarnej odpowiedzialności
Jeśli wybierzesz mechanizm podzielonej płatności, urząd nie może nałożyć na ciebie sankcji
VAT  (do  kwoty  podatku  naliczonego  wynikającej  z  otrzymanej  faktury  zapłaconej  z
zastosowaniem  mechanizmu  podzielonej  płatności).  Nie  będą  też  dotyczyć  cię  przepisy
dotyczące solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy.

Split payment a ulga na złe długi
Split payment to dodatkowy sposób płatności między kontrahentami, który nie wpływa na
stosowanie ulgi na złe długi.
Otrzymanie płatności  w modelu podzielonej  płatności  z  punktu widzenia księgowania oraz
prawa do skorzystania z tzw. ulgi na złe długi powinno być traktowane jak częściowa lub
całościowa zapłata należności wynikająca z otrzymanej faktury.
Przeczytaj jak stosować ulgę na złe długi VAT

Płynność finansowa
Jeśli posiadasz rachunki bieżące w kilku bankach i jednocześnie otrzymujesz przelewy split
payment na te rachunki. Pamiętaj, że przelewy między twoimi rachunkami VAT w różnych
bankach nie są możliwe. Uwzględnij to przy zarządzaniu finansami twojej firmy.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/co-powinienes-wiedziec-jesli-chesz-rozliczac-vat/ulga-vat-na-zle-dlugi
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Aby  zminimalizować  ryzyko  utraty  płynności  finansowej  w  związku  z  wprowadzeniem
mechanizmu podzielonej  płatności,  warto korzystać z  rachunku rozliczeniowego w jednym
banku. Takie rozwiązanie pozwoli ci skuteczniej zarządzać należnościami firmy i efektywnie
wykorzystywać środki zgromadzone na jednym rachunku VAT.

Faktury wystawione przed 1 lipca 2018 r.
Pomimo tego, że split  payment obowiązuje od 1 lipca 2018 r.,  możesz uregulować w ten
sposób fakturę wystawioną przed tym terminem. Ważna jest data dokonania płatności, a nie
data wystawienia faktury.

Sprawozdanie finansowe
W dodatkowych informacjach i objaśnieniach w sprawozdaniu finansowym musisz wskazywać
środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.

Rachunek VAT a inne podatki
Nie możesz płacić z rachunku VAT zobowiązań dotyczących innych podatków.

Wykaz najważniejszych aktów prawnych:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług●

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa●

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe●

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040540535
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971370926
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971400939
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Mechanizm  podzielonej  płatności  (MPP)  -  split
payment
Pobrano z artykułu: Mechanizm podzielonej płatności (MPP) - split payment z portalu
Elektronicznego Punktu Kontaktowego z portalu Elektronicznego Punktu Kontaktowego

Mechanizm  podzielonej  płatności  (MPP),  tzw.  split  payment  to  nowe  narzędzie  prawa
podatkowego, które zaczęło obowiązywać w Polsce od 1 lipca 2018 r.  

Split payment polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dzielona. Część
faktury odpowiadającą wartości  sprzedaży netto płacisz  –  jako nabywca –  na rachunek
rozliczeniowy dostawcy lub rozliczasz w inny sposób (np. kompensata należności). Pozostałą
część odpowiadającą kwocie podatku od towarów i  usług płacisz na specjalny rachunek
bankowych dostawcy – rachunek VAT.

Zasady działania split payment

bank lub SKOK prowadzą rachunek VAT bez dodatkowych formalności – nie musisz●

zawierać odrębnej umowy o otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, bank sam założy ci taki
rachunek
jako nabywca nie rozdzielasz płatności – wykonujesz jeden przelew używając właściwego●

komunikatu przelewu i wskazując numer faktury, NIP dostawcy, kwotę netto oraz kwotę
VAT
split payment stosuje się również do płatności wykonywanej przed dostawą towaru lub●

świadczeniem usługi, pod warunkiem, że otrzymasz fakturę na taką płatność
podzieloną płatnością możesz dokonać zapłaty jedynie za faktury, na których wykazano●

kwoty podatku (nie możesz zapłacić w ten sposób za faktury dokumentujące czynności
zwolnione z podatku lub czynności niepodlegające podatkowi)

W ramach podzielonej płatności nie możesz zapłacić samej kwoty netto.

Podzieloną płatność wykonuje się jedynie w walucie polskiej.

Płatność z użyciem split payment

Jeśli  chcesz zapłacić za towar/usługę z wykorzystaniem MPP, możesz to zrobić tylko za
pomocą specjalnego komunikatu przelewu.

Przeczytaj więcej o tym, czym jest mechanizm podzielonej płatności (split payment) i jak go
stosować.

Krok 1 z 5 M
echanizm

 podzielonej płatności (M
PP) - split paym

ent

https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/3550-mechanizm-podzielonej-platnosci-mpp---spilt-payment
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/co-powinienes-wiedziec-jesli-chesz-rozliczac-vat/split-payment
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/co-powinienes-wiedziec-jesli-chesz-rozliczac-vat/split-payment
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Podstawa prawna:

Art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług●

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535
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Utworzenie rachunku VAT
Pobrano z artykułu: Rachunek VAT z portalu Elektronicznego Punktu Kontaktowego z
portalu Elektronicznego Punktu Kontaktowego

Od 1 lipca 2018 r. każdy podatnik VAT, który prowadzi działalność gospodarczą i posiada
rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK, ma bezpłatny rachunek VAT (otwarty
automatycznie, bez konieczności składania wniosku).

Na twój wniosek bank/SKOK może otworzyć więcej rachunków VAT.

Środki zgromadzone na rachunku VAT należą do ciebie. Masz jednak ograniczone możliwości
korzystania z nich.

Przeczytaj, jak założyć rachunek firmowy.

Wpływy na rachunek

Na rachunek VAT mogą trafiać wyłącznie środki pochodzące z:

zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT wykazanej na fakturze●

wpłaty VAT przez podatnika na rzecz płatnika w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia●

paliw silnikowych (zarejestrowanego odbiorcy lub podmiotu prowadzącego skład
podatkowy)
zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT – w przypadkach zmniejszenia podstawy●

opodatkowania VAT (np. udzielone rabaty, opusty, zwroty opakowań), wynikającej z
wystawionej faktury korygującej
zwrotu VAT dokonanego przez urząd skarbowy●

innego rachunku VAT posiadacza rachunku prowadzonego w tym samym banku●

Obciążenia rachunku

Rachunek VAT może być obciążony wyłączenie w celu:

zapłacenia podatku VAT wykazanego na fakturze z tytułu nabycia towarów i usług●

zwrotu kwoty podatku VAT, wynikającej z wystawionej przez podatnika faktury korygującej●

na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług
wpłaty podatku od towarów i usług oraz dodatkowego zobowiązania podatkowego (czyli●

sankcji VAT), odsetek za zwłokę w zapłacie VAT lub odsetek za zwłokę od sankcji VAT – na
rachunek urzędu skarbowego
wpłaty VAT przez podatnika, na rzecz płatnika w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia●

paliw silnikowych (zarejestrowanego odbiorcy lub podmiotu prowadzącego skład
podatkowy)

Krok 2 z 5 Utw
orzenie rachunku VAT

https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/3547-rachunek-vat
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/gdzie-zarejestrowac-firme-i-co-powinienes-zrobic-po-rejestracji/zalozenie-i-zgloszenie-konta-firmowego
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przekazania podatku VAT na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez●

posiadacza rachunku, który otrzymał płatność przelewu oraz nie jest dostawcą towarów lub
usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność
zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku, od●

którego otrzymano tę płatność
przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym●

samym banku
przekazania środków na rachunek podatnika, o ile organ podatkowy wydał postanowienie●

pozwalające na to
przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej w●

przypadku, gdy rachunek VAT prowadzony jest dla wskazanych rachunków rozliczeniowych
realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego●

egzekucji należności z tytułu podatku od towarów i usług

Zarówno sam rachunek VAT, jak i środki na nim zgromadzone cały czas należą do
ciebie.  Instytucje  podatkowe  nie  będą  dysponować  środkami  zgromadzonymi  na
rachunkach VAT, sprawują jednak nadzór nad ich uwolnieniem. Masz zatem dostęp do tych
środków i możesz na bieżąco regulować swoje zobowiązania wobec kontrahentów, a twoja
płynność finansowa nie jest zagrożona.

Masz dwie możliwości skorzystania z rachunku przy płaceniu:

za usługi lub towary, gdzie kwotę podatku VAT możesz opłacić ze środków na rachunku●

VAT na rachunek VAT twojego kontrahenta
swoich zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do urzędu skarbowego, niezależnie od tego,●

czy korzystasz z mechanizmu podzielonej płatności

Wniosek  o  przekazanie  środków zgromadzonych  na  rachunku  VAT
(split payment)

Możesz otrzymać środki z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, jeśli zgodzi się na to
naczelnik urzędu skarbowego.

Taką zgodę, naczelnik urzędu skarbowego wyda, w formie postanowienia, w ciągu 60 dni
od dnia otrzymania twojego wniosku. W postanowieniu naczelnik określi kwotę, jaka powinna
zostać  przekazana  na  rachunek  rozliczeniowy.  Postanowienie  doręczane  jest  również
bankowi lub SKOK-owi, który prowadzi twój rachunek VAT.

Zwrot podatku w terminie 25 dni

Na rachunek VAT możesz  otrzymywać zwrot  różnicy  podatku (tj.  nadwyżki  podatku)  w
przyspieszonym terminie (maksymalnie 25 dni).

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/proc_896-wniosek-o-przekazanie--srodkow-z-rachunku-vat
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Oprocentowanie rachunku VAT

Oprocentowanie  rachunku  VAT  będzie  uzależnione  od  tego,  czy  zwykły  rachunek
rozliczeniowy  jest  oprocentowany.  To  z  kolei  zależy  od  twojej  umowy  z  bankiem.

Jeśli środki na rachunku VAT są oprocentowane, bank – bez twojej odrębnej dyspozycji –
przekaże kwotę  odpowiadającą kwocie  odsetek  na rachunek rozliczeniowy powiązany z
rachunkiem VAT.

Zamknięcie rachunku VAT

Przed  zamknięciem  rachunku  rozliczeniowego  bank  zamknie  rachunek  VAT,  który
prowadzi dla tego rachunku. Zrobi to,  jeżeli  ten rachunek VAT nie jest prowadzony dla
innego rachunku rozliczeniowego.

W przypadku zamknięcia rachunku VAT bank przekaże pieniądze na wskazany:

przez ciebie inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku●

rachunek rozliczeniowy – zgodnie z postawieniem naczelnika urzędu skarbowego●

Podstawa prawna:

Art. 62a-62f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe●

Art. 87 ust. 6a; art. 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług●

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971400939
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535
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Wpłata na rachunek VAT
Jeśli jesteś sprzedawcą, możesz zastrzec w umowie z kontrahentem, że nie chcesz stosować
mechanizmu podzielonej płatności (MPP). Wówczas kontrahent - nabywca powinien zapłacić
kwotę brutto na twój rachunek rozliczeniowy bez korzystania z komunikatu przelewu.

Krok 3 z 5

Zwrot podatku VAT na rachunek VAT - w terminie 25
dni
Pobrano z artykułu: Zwrot podatku VAT na rachunek VAT - w terminie 25 dni z portalu
Elektronicznego Punktu Kontaktowego z portalu Elektronicznego Punktu Kontaktowego

Jeśli zdecydujesz się na zwrot podatku na rachunek VAT, zwrot otrzymasz w przyspieszonym
terminie – 25 dni. 

Skrócony termin obowiązuje nawet, jeśli:

w danym okresie rozliczeniowym nie dokonasz płatności z zastosowaniem mechanizmu●

podzielonej płatności (split payment)
wystawione przez ciebie faktury nie zostały zapłacone z zastosowaniem split payment●

Pamiętaj

Jeśli złożysz wniosek o zwrot na rachunek VAT, urząd nie może przedłużyć terminu zwrotu.

Zwrot podatku w terminie 25 dni

Aby otrzymać przyspieszony zwrot, złóż deklarację VAT-7 lub VAT-7K oraz zaznacz poz. 58 -
zwrot na rachunek VAT.

Wniosek o przyspieszenie zwrotu

W deklaracji VAT w poz. 68 zaznacz opcję “TAK” - tj. wniosek o zwrot podatku na rachunek
VAT.

Podstawa prawna:

Art. 87 ust. 6a, art. 108a-d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług●

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów●

Krok 4 z 5 Zw
rot podatku VAT na rachunek VAT - w

 term
inie 25 dni

https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/3533-zwrot-podatku-vat-w-terminie-25-dni---na-rachunek-vat
https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/vat
https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje/formularze/vat
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000856
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deklaracji dla podatku od towarów i usług

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000856
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Płatność z użyciem mechanizmu podzielonej płatności
Pobrano  z  artykułu:  Płatność  z  użyciem  mechanizmu  split  payment  z  portalu
Elektronicznego Punktu Kontaktowego z portalu Elektronicznego Punktu Kontaktowego

Aby zastosować metodę podzielonej płatności, musisz otrzymać fakturę przed dokonaniem
zapłaty z wykazaną kwotą podatku.

Mechanizm podzielonej  płatności  można również zastosować do zapłaty dokonywanej
przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, pod warunkiem, że otrzymasz od dostawcy
fakturę na taką płatność.

Komunikat przelewu

Jeśli  zdecydujesz  się  przelać  należność w systemie podzielonej  płatności,  zlecasz jeden
przelew (tzw. komunikat przelewu).

Musisz w nim podać następujące dane:

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

ma zostać zapłacona w podzielonej płatności)
kwotę sprzedaży brutto (odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto)●

numer faktury, którą opłacasz●

numer NIP dostawcy towaru lub usługodawcy●

Bank automatycznie podzieli płatność:

wartość netto przekaże na rachunek rozliczeniowy dostawcy●

kwotę VAT przekaże na jego rachunek VAT●

W mechanizmie podzielonej płatności (MPP):

możesz zapłacić zarówno całość należności, jak i jej dowolną część, ty decydujesz, ile●

środków wpłacisz na osobne konto VAT sprzedawcy; bank nie weryfikuje wysokości kwot
czy ich prawidłowości, ponieważ nie ma dostępu do faktury
każdą z faktur musisz uregulować osobno, dzięki czemu urząd skarbowy będzie mógł●

połączyć kwotę VAT z konkretną fakturą (np. żądając od ciebie pliku faktury VAT – JPK_FA).

Brak środków na rachunku VAT

Jeśli na rachunku VAT nie masz środków lub są one niewystarczające, bank „dobierze" z
twojego rachunku rozliczeniowego brakującą kwotę. Jeżeli  na rachunku VAT nie masz w
ogóle środków, bank pobierze całą kwotę z rachunku rozliczeniowego.

Krok 5 z 5 Płatność z użyciem
 m

echanizm
u podzielonej płatności

https://biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/3553-platnosc-z-uzyciem-mechanizmu-podzielonej-platnosci
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-prowadzic-ksiegowosc/jednolity-plik-kontrolny-jpk/jednolity-plik-kontrolny
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Zawsze w pierwszej kolejności bank przeznacza środki na zapłatę kwoty VAT wykazanej w
komunikacie przelewu.

Wpłata w MPP na rachunek VAT płatnika – WNT paliw

Przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności możesz również dokonać wpłaty kwot
podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na rachunek VAT
płatnika, czyli zarejestrowanego odbiorcy lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

W takim przypadku komunikat przelewu różni się od komunikatu przelewu stosowanego przy
zapłacie za nabyte towary czy usługi.

Dokonując wpłaty na rachunek VAT płatnika w komunikacie przelewu wpisz:

kwotę podatku, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności●

numer dokumentu związanego z płatnością (tj. z dokumentu wystawionego przez płatnika)●

numer za pomocą którego płatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku●

Podstawa prawna:

Art. 62a-62f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe●

Art. 103a, art. 108b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług●

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971400939
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535
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