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TAX Alert  

 

 

Styczeń 2020 

 

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności w świetle 
objaśnień Ministra Finansów 

W opublikowanych 23 grudnia 2019 r. objaśnieniach podatkowych Minister Finansów 

podjął próbę wytłumaczenia podatnikom, jak należy stosować przepisy dotyczące 

mechanizmu podzielonej płatności (MPP), które obowiązują od 1 listopada 2019 r. 

Celem objaśnień jest przedstawienie zasad funkcjonowania MPP w formie obligatoryjnej 

i stanowią one uzupełnienie wcześniejszych objaśnień w zakresie fakultatywnego MPP. 

Poniżej przedstawione zostały wybrane założenia zaprezentowane w najnowszych 

objaśnieniach.  

PODSTAWOWE 

ZASADY 

◼ Obowiązkowe zastosowanie MPP ma miejsce w przypadku łącznego spełnienia 

następujących warunków: 

◼ transakcja zawarta pomiędzy podatnikami VAT, 

◼ sprzedaż z VAT (nie dotyczy podatników zwolnionych podmiotowo), 

◼ przedmiot transakcji stanowią towary lub usługi wskazane w załączniku nr 

15 do ustawy o VAT, 

◼ kwota brutto wskazana na fakturze dokumentującej dostawę towarów lub 

świadczenie usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT przekracza 15 000 PLN 

brutto. 

◼ Wskazany próg 15 000 PLN dotyczy łącznej kwoty na fakturze, a nie wartości 

nabywanych towarów/usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. 

◼ W przypadku, gdy kwota brutto faktury przekroczy 15 000 PLN, a wartość pozycji 

objętych załącznikiem nr 15 będzie opiewała na kwotę niższą (przykładowo 

1 000 PLN), obowiązek rozliczenia w trybie MPP wystąpi, ale tylko w części 

dotyczącej towarów/usług z załącznika nr 15 (tj. 1 000 PLN). Pozostała kwota 

wynikająca z tej faktury może również zostać w części, bądź w całości, rozliczona 

w ramach MPP, nie jest to jednak obowiązek. 

◼ Jeśli usługa (np. budowlana) lub dostawa rozliczana jest etapami i wystawiane są 

faktury częściowe, limit 15 000 PLN liczony jest dla każdej pojedynczej faktury, 

a nie w odniesieniu do łącznej wartości usługi/towarów wynikającej np. z umowy.  

OBOWIĄZKI STRON 

TRANSAKCJI 

◼ Sprzedający ma obowiązek zamieścić na fakturze dotyczącej transakcji objętej 

obowiązkowym MPP oznaczenie: „mechanizm podzielonej płatności”. Jest 

również zobowiązany do przyjęcia płatności w takiej formie. 

◼ Po stronie nabywcy leży obowiązek dokonania zapłaty w trybie MPP, niezależnie od 

tego, czy na fakturze znalazło się oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. 

Każda ze stron odpowiada więc niezależnie za dopełnienie swoich obowiązków.  
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RACHUNEK 

ROZLICZENIOWY 

◼ Podatnicy dokonujący transakcji objętych obligatoryjnym MPP – zarówno 

sprzedający, jak i kupujący – muszą mieć do dyspozycji rachunek rozliczeniowy 

lub rachunek imienny w SKOK, gdyż tylko dla tego typu rachunków możliwe jest 

otwarcie rachunku VAT. 

◼ Płatność w trybie MPP musi zostać uregulowana na rachunek VAT prowadzony 

w walucie PLN, nawet jeśli kontrahenci dokonują między sobą rozliczeń w walucie 

obcej. MPP ma wówczas zastosowanie do kwoty VAT wyrażonej na fakturze 

w PLN, a do przeliczenia progu 15 000 PLN stosuje się kurs waluty zgodny 

z przepisami ustawy. 

ZAPŁATA W INNEJ 

FOMIE NIŻ PRZELEW 

◼ Na ten moment płatności z zastosowaniem MPP można dokonać jedynie w formie 

polecenia przelewu. Dokonywanie rozliczeń za pomocą np. karty płatniczej czy 

weksla nie wypełni obowiązku stosowania MPP. 

◼ W tym zakresie nie wyjaśniono wprost, czy sprzedający powinien odmówić 

przyjęcia płatności w formie innej niż przelew. Przepisy narzucają na sprzedającego 

jedynie obowiązek zaakceptowania płatności w MPP, zainicjowanie zapłaty w tym 

trybie stanowi natomiast obowiązek kupującego. Skoro wybór formy płatności leży 

po stronie kupującego, ominięcie MPP nie stanowi w naszej ocenie naruszenia po 

stronie zbywcy. 

SANKCJE W USTAWIE 

O VAT 

◼ Ustawa o VAT przewiduje analogiczne sankcje za niedopełnienie obowiązków 

związanych z MPP zarówno dla dostawcy, jak i nabywcy towarów lub usług. 

◼ Brak umieszczenia na fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności” 

skutkuje nałożeniem na sprzedającego sankcji w wysokości 30% kwoty podatku 

wykazanego na fakturze. Aby uniknąć sankcji wystarczy, że nabywca rozliczy 

podatek zgodnie z zasadami MPP. Wadliwa faktura musi jednak zostać poprawiona 

– poprzez korektę faktury lub za pomocą noty korygującej wystawianej przez 

nabywcę. 

◼ Sankcja w wysokości 30% kwoty podatku grozi również kupującemu za 

niedokonanie płatności w ramach MPP wbrew takiemu obowiązkowi. Od tej kary 

może nabywcę uchronić sprzedający, jeśli rozliczy całą kwotę podatku VAT 

wynikającą z faktury. 

◼ Sankcje są naliczane od kwoty VAT z tych pozycji na fakturze, które są objęte 

załącznikiem nr 15 do ustawy. 

ZAPŁATA NA RZECZ 

PODMIOTU 

TRZECIEGO  

◼ Jeśli wierzytelność podlegająca obligatoryjnemu MPP została zajęta przez 

komornika lub organ egzekucyjny, zmienia się charakter tej należności (nie jest 

to już zapłata za towary/usługi). Przy dokonywaniu płatności na rzecz tych 

podmiotów nabywca nie ma obowiązku rozliczenia w trybie MPP. 

◼ Obowiązkowy MPP znajdzie natomiast zastosowanie w przypadku regulowania 

przez nabywcę płatności do faktora w ramach umowy faktoringu, na którego 

przeniesiono prawa do wierzytelności – w przypadku spełnienia ustawowych 

przesłanek dotyczących MPP. 

◼ Faktor odpowiada solidarnie wraz ze sprzedającym za nierozliczony VAT i może się 

z tej odpowiedzialności zwolnić jedynie poprzez zapłatę na rzecz sprzedającego/ 

zwrot do kupującego w podzielonej płatności. 

◼ Minister Finansów wskazał również na możliwość rozliczenia przez nabywcę kwoty 

VAT na rachunek VAT sprzedawcy przy jednoczesnym uregulowaniu kwoty netto 

na rzecz faktora. 

◼ Obligatoryjny MPP nie dotyczy dokonywanych przez faktora płatności zaliczkowych 

w ramach umowy faktoringu, gdyż służą one finansowaniu działalności dostawcy.  
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POTRĄCENIE 

WIERZYTELNOŚCI 

Jeśli kontrahenci dokonujący transakcji objętej MPP zdecydują się na uregulowanie 

płatności poprzez kompensatę wzajemnych należności, MPP nie znajdzie 

zastosowania do kwoty objętej potrąceniem. Jeśli po dokonaniu potrącenia 

pozostanie jeszcze kwota wymagająca zapłaty, różnicę tę należy rozliczyć w trybie 

MPP. Wyjątek ten jednak nie dotyczy kompensat wielostronnych. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

KARNO-SKARBOWA 

◼ Kodeks karny skarbowy przewiduje kary grzywny zarówno za niewywiązanie się 

z obowiązku dokonywania płatności za pomocą MPP, jak i za brak oznaczenia 

faktury określeniem „mechanizm podzielonej płatności”. 

◼ W przypadku ukarania osoby fizycznej ww. grzywną, nie wymierza się sankcji 

z ustawy o VAT. Możliwa jest jednak sytuacja, iż dodatkowe zobowiązanie VAT 

zostanie nałożone na spółkę, a osoby fizyczne odpowiadające za rozliczenia będą 

ponosić odpowiedzialność karno-skarbową za zaniechanie obowiązków MPP. 

WYŁĄCZENIE 

Z KOSZTÓW 

UZYSKANIA 

PRZYCHODÓW 

◼ Konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów na gruncie podatków 

dochodowych dotyczy wydatku jedynie w tej części, w jakiej wymagana była 

płatność w ramach MPP (np. wybranej pozycji z faktury). 

◼ Wyłączenie dotyczy przypadków, w których faktura uzyskana od sprzedawcy 

zawierała oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”, a uregulowana została 

z pominięciem MPP. 

◼ Ograniczenie odliczalności kosztów dotyczy faktur, które zostały ujęte w kosztach 

podatkowych po 31 grudnia 2019 r. i w stosunku do których zapłata następuje 

w roku podatkowym następującym po tej dacie. 

KOREKTA FAKTURY ◼ Korekta faktury może spowodować powstanie obowiązku zapłaty w trybie MPP, 

bądź może taki obowiązek wyeliminować. 

◼ Co istotne, w sytuacji, gdy pierwotna faktura nie rodziła obowiązku zapłaty w MPP, 

natomiast po korekcie „in plus” faktura spełnia już warunki dla obligatoryjnego MPP, 

nabywca jest zobowiązany do uregulowania w podzielonej płatności jedynie dopłaty 

wynikającej z korekty, bez konieczności modyfikacji wcześniejszych rozliczeń.  

DYSPONOWANIE 

ŚRODKAMI NA 

RACHUNKU VAT  

◼ Wraz z wprowadzeniem nowych regulacji środki zgromadzone na rachunku VAT, 

poza ich oczywistym przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w podatku od towarów 

i usług, mogą zostać wykorzystane na zapłatę należności z tytułu PIT, CIT, akcyzy, 

należności celnych, składek ZUS, a także na uregulowanie odsetek za zwłokę 

czy dodatkowych zobowiązań ustalanych w VAT (tzw. sankcji). 

◼ Jednocześnie w przypadku wnioskowania o przeniesienie środków zgromadzonych 

na rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy/SKOK podatnika, organ wyrazi zgodę 

dopiero po weryfikacji, czy nie ma żadnych zaległości/zobowiązań w którymkolwiek 

z ww. podatków. Zgoda jest wydawana w drodze postanowienia, na które podatnik 

może złożyć zażalenie. 

◼ Dodatkowo wprowadzona została możliwość wystąpienia z wnioskiem o uwolnienie 

środków na rachunku VAT przez byłych wspólników spółki cywilnej lub handlowej 

nieposiadającej osobowości prawnej w przypadku jej rozwiązania. 

ZBIORCZE PŁATNOŚCI ◼ Podatnicy mogą dokonywać płatności przy pomocy jednego komunikatu przelewu 

za więcej niż jedną fakturę.  

◼ Warunkiem jest objęcie jednym przelewem wszystkich faktur otrzymanych przez 

podatnika od jednego kontrahenta w danym okresie rozliczeniowym – niezależnie 

od tego, czy dokumentowały one transakcje podlegające MPP. Przelew powinien 

opiewać na kwotę obejmującą cały VAT wykazany na tych fakturach. 

◼ Przelew zbiorczy może obejmować okres rozliczeniowy nie krótszy niż jeden dzień 

i nie dłuższy niż miesiąc. W komunikacie przelewu należy wówczas wskazać dany 

okres rozliczeniowy (zamiast numeru faktury). 
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ROZLICZANIE 

ZALICZEK 

Regulowanie zaliczek również podlega obligatoryjnemu MPP, przy czym aby właściwie 

określić istnienie obowiązku rozliczenia w podzielonej płatności, podatnik musi być 

w stanie przyporządkować konkretną zaliczkę do otrzymanej później faktury. 

PRZEPISY 

PRZEJŚCIOWE 

◼ Obligatoryjny MPP stosuje się wyłącznie do dostaw towarów lub świadczenia usług, 

które nastąpiły po 31 października 2019 r., i dla których po tym dniu powstał 

obowiązek podatkowy oraz została wystawiona faktura.  

◼ W odniesieniu do transakcji dostaw towarów i usług wymienionych w uchylanych 

załącznikach nr 11, 13 i 14 do ustawy o VAT, które miały miejsce przed 1 listopada 

2019 r., ale obowiązek podatkowy powstał lub wystawiono fakturę po tej dacie, 

stosuje się dotychczasowe regulacje dotyczące odwrotnego obciążenia / 

odpowiedzialności solidarnej. 

◼ Jeżeli dokonanie dostawy miało miejsce po 31 października 2019 r., ale faktura 

wystawiona została przed 1 listopada 2019 r., również zastosowanie znajdą 

dotychczasowe regulacje. 

◼ W szczególnym przypadku rozliczenia zaliczki w trybie odwrotnego obciążenia oraz 

realizacji dostawy i uregulowania pozostałej kwoty z faktury w ramach MPP, 

ewentualna późniejsza faktura korygująca powinna zostać rozliczona 

proporcjonalnie do wartości – przez nabywcę w części przypadającej na zaliczkę 

oraz przez dostawcę – w pozostałej części korekty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Albania | Austria | Bułgaria | Chorwacja | Czarnogóra | Czechy 
Polska | Rumunia | Serbia | Słowacja | Słowenia | Węgry 

 

 

KONTAKT Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma 

charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 

prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów 

TPA Poland. 
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TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej 
i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 
efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate finance, 
outsourcingu księgowego i administracji płacowej, doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, a także doradztwa personalnego. 

Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką Baker Tilly 
Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, procesowym 
i doradczym.  

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce - jednej z największych 
globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International, łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem 
międzynarodowej grupy doradczej. 
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