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Mechanizm podzielonej 
płatności (MPP) – co to jest 
i jak go stosować 
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Czym jest mechanizm podzielonej 
płatności (MPP)

Mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment 

to narzędzie dla przedsiębiorców płacących bezgotów-

kowo (przy użyciu polecenia przelewu lub polecenia 

zapłaty) za otrzymaną fakturę.

MPP polega na rozdzieleniu zapłaty na dwa strumienie:

•	kwotę odpowiadającą kwocie podatku VAT wykaza-

nej na fakturze, która trafia na specjalny rachunek 

dostawcy, zwany rachunkiem VAT, oraz 

•	kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto wyka-

zanej na fakturze, która jest przelewana na rachunek 

rozliczeniowy/SKOK, powiązany z rachunkiem VAT

Mechanizm obowiązuje od 1 lipca 2018 r.

Kogo dotyczy

Mechanizm podzielonej płatności dotyczy wyłącznie 

transakcji:

•	dokonywanych między podatnikami podatku VAT 

wykorzystującymi w  prowadzonej działalności ra-

chunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK

•	rozliczanych w polskiej walucie 

Przy stosowaniu MPP nie ma znaczenia czy jesteś mikro-

przedsiębiorcą, masz małą, średnią czy dużą firmę. Jeżeli 

posiadasz rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek 

w  SKOK prowadzony w  związku z  działalnością możesz 

korzystać z MPP.

Kogo nie dotyczy MPP

Nie możesz skorzystać z  mechanizmu podzielonej 

płatności, jeśli:

•	jesteś konsumentem (nie prowadzisz działalności 

gospodarczej)
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•	twoich zobowiązań podatkowych z  tytułu VAT do 

urzędu skarbowego, niezależnie od tego czy korzy-

stasz z MPP czy nie

Zapłata faktur z użyciem MPP  wygląda tak samo jak przed 

wprowadzeniem tego mechanizmu.

Wykorzystując MPP nadal wykonujesz jeden przelew do 

dostawcy za dany towar lub usługę. Zamiast tradycyjnego prze-

lewu wybierasz specjalnie przygotowany dla celów MPP przelew 

tzw. komunikat przelewu. Przy jego zastosowaniu w  systemie 

bankowym nastąpi automatyczne rozdzielenie płatności. 

W komunikacie przelewu  wskaż:

•	kwotę podatku VAT (lub jej część) wynikającą z  faktury, 

którą chcesz zapłacić

•	kwotę sprzedaży brutto (lub jej część)

•	numer faktury, którą opłacasz

•	NIP dostawcy towaru lub usługi (wystawcy faktury) 

Nie musisz znać numeru rachunku VAT dostawcy. 

W komunikacie przelewu wskazujesz numer rachun-

ku rozliczeniowego kontrahenta.

Każdą fakturę rozliczasz osobno. Nie ma moż-

liwości opłacania kilku faktur zbiorczo, jednym 

komunikatem przelewu. W jednym przelewie w sys-

temie podzielonej płatności możesz uregulować 

należność tylko za jedną fakturę lub jej część.

Uwolnienie środków z rachunku VAT

Na rachunku VAT w niektórych sytuacjach mogą nagromadzić 

się środki finansowe. Jeżeli nie będziesz mógł wykorzystać ich 

do zapłaty VAT wynikającego z   faktur wystawionych przez 

twojego dostawcę lub do rozliczenia swoich zobowiązań 

•	jesteś przedsiębiorcą, który otrzymuje faktury bez kwo-

ty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT; 

w  zakresie  transakcji objętych mechanizmem odwrot-

nego obciążenia – np.  branża budowlana, elektronika, 

stal, metale kolorowe)

•	opłacasz  faktury gotówką lub kartą płatniczą

•	do rozliczeń wykorzystujesz ROR

Dobrowolność MPP

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobro-

wolne. Oznacza to, że sam decydujesz, którą fakturę zapłacisz 

z  zastosowaniem mechanizmu, w  jakiej części oraz wobec 

którego dostawcy.

Rachunek VAT i zapłata z MPP

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

i  posiadający rachunek rozliczeniowy lub imienny rachu-

nek w  SKOK ma rachunek VAT (otwarty automatycznie, bez 

konieczności składania wniosków).

Rachunek VAT jak i  środki na nim zgromadzone cały czas 

należą do ciebie. Urząd skarbowy nie dysponuje środkami 

zgromadzonymi na rachunkach VAT, sprawuje jednak nadzór 

nad ich uwolnieniem.

Środki na rachunku VAT pochodzą: 

•	z  zapłaty przez kontrahenta podatku VAT wykazanego 

na wystawionej przez ciebie fakturze opłaconej specjal-

nym przelewem tzw. komunikatem przelewu

•	z  własnego przekazania środków z  innych rachunków 

VAT prowadzonych dla ciebie w danym banku/SKOK

•	ze zwrotu kwoty VAT, dokonanej przez urząd skarbowy

Środki z rachunku VAT mogą być przeznaczone na zapłatę:

•	kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze 

!
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•	zwrot różnicy podatku w  przyspieszonym termi-

nie na rachunek VAT – zwrot ten będzie dokonywany 

w przyspieszonym terminie tj. w  terminie 25 dni, licząc 

od dnia złożenia deklaracji, na rachunek VAT. Jest to ter-

min maksymalny czyli nie będzie mógł być przedłużony 

przez naczelnika urzędu skarbowego

Więcej informacji na temat mechanizmu podzielonej płat-
ności można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów

Broszura ma charakter informacyjny 
i nie stanowi wykładni prawa
 

podatkowych z  tytułu VAT z  urzędem skarbowym,  możesz 

złożyć wniosek do urzędu skarbowego o  uwolnienie tych 

środków, tj. przekazanie ich na rachunek rozliczeniowy. Urząd 

na rozpatrzenie wniosku ma 60 dni.

W  przypadku zgody otrzymasz postanowienie, zaś bank/

SKOK prowadzący twój rachunek VAT dostanie informację 

o  wydanym postanowieniu, na podstawie której niezwłocz-

nie przeleje środki z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy. 

Informacja o  wydanym postanowieniu jest przeka-

zywana do banku/SKOK dopiero po odebraniu przez 

ciebie postanowienia. Zatem im szybciej odbierzesz 

wysłane przez urząd postanowienie tym szybciej 

bank/SKOK przeleje środki na twój rachunek rozli-

czeniowy. Postanowienie możesz również odebrać 

osobiście w urzędzie.

W przypadku odmowy otrzymasz decyzję, od której możesz 

się odwołać. Decyzja odmowna wydawana jest jedynie 

w sytuacji, gdy posiadasz zaległości w VAT (do wysokości tej 

zaległości) lub gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobo-

wiązania podatkowe z tytułu VAT nie zostaną wykonane lub 

wystąpi zaległość podatkowa w podatku VAT lub zostanie 

ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe. 

Co zyskasz – najważniejsze korzyści
•	domniemanie dochowania należytej staranności – 

jeśli powstanie wątpliwość co do okoliczności przepro-

wadzonej transakcji nabycia towaru, istnieje większe 

prawdopodobieństwo, że organy podatkowe zaakceptu-

ją twoje prawo do  odliczenia naliczonego podatku

•	brak odpowiedzialności solidarnej – jeśli płacąc za tzw. 

towary wrażliwe (m.in. wyroby stalowe, paliwa, olej rzepa-

kowy, dyski twarde) użyjesz MPP, nie będziesz odpowia-

dać solidarnie z dostawcą za jego zaległości podatkowe
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