MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI [ MPP]
Jak to działa?
Wystawiasz fakturę na kwotę brutto. Przykład:

1230 zł

(netto 1000 zł + VAT 230 zł)

Kupujący decyduje, czy skorzysta z MPP

?
TAK

 otrzymujesz:

1000 zł

NIE
otrzymujesz kwotę brutto
na Twój rachunek rozliczeniowy

bank automatycznie dzieli płatność

na Twój rachunek
rozliczeniowy

możesz
wpłacić swój
podatek VAT
do US

230 zł

na Twój bezpłatny
rachunek VAT
który działa od

1 lipca 2018

możesz też
złożyć wniosek
do naczelnika US
o uwolnienie środków
z rachunku VAT
na Twój rachunek
rozliczeniowy

60 dni

US ma
na odpowiedź

możesz wykorzystać środki z rachunku VAT
do zapłaty w MPP swojemu kontrahentowi
— jako VAT za kupowany towar lub usługę

Kupując, Ty także użyj MPP
bank automatycznie podzieli Twoją płatność, wystarczy,
że wybierzesz tzw. komunikat przelewu i wykonasz przelew

netto

na rachunek rozliczeniowy
kontrahenta

VAT

na rachunek VAT
kontrahenta

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI [ MPP]
1
MPP jest narzędziem
dla przedsiębiorców

W MPP bank automatycznie dzieli płatność:
•• wartość netto przekazuje
na rachunek rozliczeniowy dostawcy

płacących

•• kwotę VAT przekazuje na jego
rachunek VAT

bezgotówkowo
(przy użyciu polecenia przelewu
lub polecenia zapłaty)

i posiadających

1 lipca 2018

2

Od
każdy podatnik VAT prowadzący
działalność gospodarczą i posiadający
rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek
w SKOK otwarty w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą będzie miał
bezpłatny rachunek VAT (otwarty
automatycznie, bez konieczności składania
wniosków)

3

MPP jest
— kupujący decyduje, za którą fakturę
zapłaci metodą podzielonej płatności

rachunek VAT

dobrowolny

Stosuj MPP
Dlaczego warto?
Domniemanie dochowania należytej staranności
Jeśli powstanie wątpliwość co do okoliczności przeprowadzonej transakcji nabycia
towaru, istnieje większe prawdopodobieństwo, że organy podatkowe zaakceptują
Twoje prawo do obniżenia naliczonego podatku.
Brak odpowiedzialności solidarnej i dodatkowego zobowiązania podatkowego
Jeśli płacąc za tzw. towary wrażliwe (m.in. wyroby stalowe, paliwa, olej rzepakowy,
dyski twarde) użyjesz MPP, nie będziesz odpowiadać solidarnie z dostawcą za jego
zaległości podatkowe.
Zwrot różnicy podatku w przyspieszonym terminie

25 dni

Wprowadzono nowy typ zwrotu różnicy podatku czyli zwrotu na rachunek VAT.
Różnica podatku będzie zwracana w przyspieszonym terminie (25 dni, licząc
od dnia złożenia deklaracji).

Więcej informacji:

www.mf.gov.pl
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 62 i 1075)

