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#WebinariumMF nt. Mechanizmu Podzielonej Płatności (1) 

Deskrypcja dotyczy pliku audio-video o czasie trwania 1 godzina 8 minut i 

16 sekund z webinarium pt.: „Mechanizm podzielonej płatności”, które 

odbyło się 25 listopada 2019 r. w siedzibie Ministerstwa Finansów w 

Warszawie. Webinarium to było transmitowane do Internetu na platformie 

YouTube na kanale Ministerstwa Finansów. Webinarium było adresowane 

do przedsiębiorców. Na pytania odpowiadali eksperci MF i KAS oraz 

partnerzy społeczni kampanii Bezpieczna Transakcja 

Opis planszy startowej 

Plansza startowa w kolorystyce biało-żółtej zapraszająca na Webinarium 

wykonana jako kolaż tekstów, logotypów oraz z fotografii. W górnej 

prawym rogu planszy na białym tle 2 czerwone  logotypy: Ministerstwa 

Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej,  poniżej na żółtym tle 

zapraszamy na Webinarium. Słowo webinarium  pisane bardzo tłustym 

czerwonym drukiem. Fotografia przedstawia młodego mężczyznę w 

okularach siedzącego w koszuli w kratę zapatrzonego w swoje notatki z 

podpartą brodą o swoją lewą rękę, w prawej ręce trzymającego długopis. 

Poniżej  na szarym tle czarną czcionką wielkimi drukowanymi literami 

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI, obok z lewej strony duży 

czerwony znaczek ze strzałkami w kształcie dużej litery Y,  poniżej  

czerwoną czcionką data:  poniedziałek, 25 listopada godz.11.15, poniżej 

czarną czcionką Ministerstwo Finansów, następnie na samym dole planszy 

na białym tle 5 logotypów: Bezpieczna Transakcja, Związek Baków 

Polskich, Polska Izba Paliw Płynnych, Stowarzyszenie Księgowych w 

Polsce, Cyfrowa Polska. 

Webinarium 

Na tle białego banera  z logotypami Ministerstwa Finansów oraz Krajowej 

Administracji Skarbowej, oraz nieokreśloną grafika w postaci czarnych linii 

tworzących wzór powyginanej siatki, przy stole siedzi 6 osób. Przed każdą 

osoba jest umieszczony mikrofon. Przed jedną osobą – kobietą jest 

otwarty laptop. Nazwiska osób w kolejności od lewej strony:  Pan Leszek 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23WebinariumMF
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Lewandowicz, doradca podatkowy;  Pani Aleksandra Kalinowska ekspert 

Związku Cyfrowa Polska, Pan Sebastian Ogórek  redaktor naczelny 

Money.pl; Pan Zbigniew Makowski, zastępca dyrektora Departamentu 

podatków od towarów i usług w Ministerstwie Finansów;  mecenas Beata 

Kukawka z Rady Prawa Bankowego Związku Banków Polskich Sekretarz 

Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych oraz mecenas Adam 

Toczyski - ekspert Polskiej Izby Paliw Płynnych. 

Plansza 1 – zasady działania 

Plansza w kolorze biało-żółtym. W górnej części planszy od lewej strony 

czerwony znaczek ze strzałkami w kształcie dużej litery Y a za nim tekst 

czarną czcionką wielkimi drukowanymi literami na białym nieregularnym 

pasie jako nagłówek: MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI. Poniżej 

czarną czcionką na żółtym tle tekst wyrównany do lewej strony: „Jak to 

działa?” Poniżej w trzech kolumnach na środku planszy, z lewej strony 

czarny tekst w 3 wierszach: „bank, automatycznie, podzieli Twoją 

płatność”  z prawej strony odnośnik z trzech czerwonych kropek do tekstu 

w 2 kolumnie czarną czcionką w 2 wierszach:” wartość netto, kwotę VAT” 

następnie po prawej stronie 2 strzałki z przerywanych kropek, jedna 

skierowana w górę w kolorze czarnym odnosi się do tekstu pisanego 

czarną czcionką w 4 wierszach: „przekaże na rachunek rozliczeniowy 

dostawcy”, druga skierowana w dół w kolorze czerwonym odnosi się do 

tekstu pisanego czarna czcionką w 2 wierszach: „ przekaże na jego 

rachunek VAT”. W  dolnej lewej części planszy na nieregularnym ciemno 

żółtym tle  2 białe loga: Ministerstwa Finansów oraz Krajowej 

Administracji Skarbowej 

Plansza 2 – obowiązek 

Plansza w kolorze biało-żółtym, w górnej prawej części planszy 2 białe 

loga: Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. W 

górnej części planszy od lewej strony czerwony znaczek ze strzałkami w 

kształcie dużej litery Y a za nim tekst czarną czcionką wielkimi 

drukowanymi literami na białym nieregularnym pasie jako nagłówek: 

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI. Poniżej na żółtym tle  w 1 wierszu 

tekst pisany  czarną i czerwoną pogrubioną czcionką: „Obowiązkowy MPP 
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od 1 Listopada 2019 r.” Poniżej  w 4 wierszach tekst pisany  czarną 

czcionką:” Dotyczy transakcji pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie 

towarów i usług w określonych w załączniku do ustawy, potwierdzonych 

fakturą w której kwota należności ogółem” Poniżej z prawej strony planszy 

duża biała strzałka skierowana pod kątem 45 stopni w górę, z lewej strony  

duży biały logotyp zębatki 6-ciozębnej wpisanej w obrys kwadratu który 

stoi na filarze składającym się z dwóch kolumn po 3 kropki Pomiędzy 

logotypem a strzałką wielkimi czarnymi literami napis „15 tys. zł” powyżej 

czarną czcionką tekst ”przekracza” 

Plansza 3 – MPP kogo dotyczy 

Plansza w kolorze biało-żółtym, w górnej prawej części planszy 2 białe 

loga: Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. W 

górnej części planszy od lewej strony czerwony znaczek ze strzałkami w 

kształcie dużej litery Y a za nim tekst czarną czcionką wielkimi 

drukowanymi literami na białym nieregularnym pasie jako nagłówek: 

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI. Cały tekst jest wyrównany do 

lewego marginesu. Pod nagłówkiem na żółtym tle czarnymi i czerwonymi 

literami w jednym wierszu  tekst: ”Obowiązkowy MPP dotyczy płatności 

m.in. za:”  skrót MPP pisany drukowanymi literami, tłustym drukiem 

czerwoną czcionką,  poniżej w 6 wierszach 6 odnośników zaznaczonych 

czerwonymi strzałkami skierowanymi w prawo, pierwszy odnośnik „wyroby 

stalowe, metale szlachetne i nieszlachetne”; 2 odnośnik: „usługi 

budowlane”; 3 odnośnik;” tablety, smart fony, kosole”; 4 odnośnik:” 

części i akcesoria do pojazdów silnikowych” 5 odnośnik:” paliwa”; 6 

odnośnik:” węgiel i produkty węglowe” Poniżej w dwóch wierszach czarną 

czcionką:” Szczegółowy wykaz towarów i usług, dla których wprowadza się 

obowiązkowy MPP, zawiera załącznik nr 15 do ustawy o VAT.” Skrót MPP 

pisany drukowanymi literami, tłustym drukiem czerwoną czcionką.  

Plansza 4 – MPP obowiązkowe i dobrowolne 

Plansza w kolorze biało-żółtym, w górnej prawej części planszy 2 białe 

loga: Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej.  W 

górnej części planszy od lewej strony czerwony znaczek ze strzałkami w 

kształcie dużej litery Y a za nim tekst czarną czcionką wielkimi 
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drukowanymi literami na białym nieregularnym pasie jako nagłówek: 

MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI. Cały tekst jest wyrównany do 

lewego marginesu. Pod nagłówkiem na żółtym tle czarnymi literami w 

dwóch wierszach tekst: „Nowe ułatwienia zarówno w MPP dobrowolnym, 

jak i obowiązkowym”, z tym że skrót MPP jest pisany drukowanymi 

literami, tłustym drukiem czerwoną czcionką. Poniżej grubym drukiem 

czarną czcionką  tekst „Teraz możesz:”, a poniżej jako 3 odnośniki 

zaznaczone czerwonymi strzałkami skierowanymi w prawo , pierwszy 

odnośnik pisany w trzech linijkach tekst: „opłacać z rachunku VAT 

należności (VAT, PIT, CIT, akcyzowe, celne) i składki do ZUS lub złożyć 

wniosek o uwolnienie tych środków” ;  drugi odnośnik w dwóch linijkach 

tekst: ”stosować mechanizm do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem 

faktury i przy wzajemnych potrąceniach”; trzeci odnośnik w dwóch 

linijkach tekst: ” jednym komunikatem przelewać płatności za więcej niż 

jedną fakturę” 

Plansza 5 – płatności 

Plansza w kolorze biało-żółtym. W górnej części planszy na nieregularnym 

białym pasku z lewej strony czerwony znaczek ze strzałkami w kształcie 

dużej litery Y a za nim napisany tekst czarną czcionką wielkimi 

drukowanymi literami jako nagłówek: MECHANIZM PODZIELONEJ 

PŁATNOŚCI. Pod spodem bardzo dużym krojem czarnej czcionki  z lewej 

strony pisany  w 6 wierszach tekst do szerokości 2/3 planszy: „ W ramach 

MMP możesz dokonywać jednym komunikatem przelewu płatności za 

więcej niż jedna fakturę, w nawiasie przelewy zbiorcze. Z prawej strony 

planszy na 1/3 jej szerokości dwie białe duże strzałki: jedna skierowana 

pod kątem 45 stopni w górę,  druga pod kątem 45 stopni skierowana w 

dół.  

Plansza 6 – ilość transakcji 

Plansza w kolorze biało-żółtym. W górnej części planszy na nieregularnym 

białym pasku z lewej strony czerwony znaczek ze strzałkami w kształcie 

dużej litery Y a za nim napisany tekst czarną czcionką wielkimi 

drukowanymi literami jako nagłówek: MECHANIZM PODZIELONEJ 

PŁATNOŚCI Poniżej na żółtym tle w górnej prawej części planszy 2 białe 
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loga: Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. 

Poniżej czarną czcionką tekst w 2 linijkach „ Do 31 października 2019r. w 

ramach stosowania MPP zostało zrealizowanych, z tym że skrót MPP jest 

pisany drukowanymi literami, czerwoną czcionką. Poniżej z prawej strony 

planszy na żółtym tle duża biała strzałka skierowana pod kątem 45 stopni 

w górę, z lewej strony  duży biały logotyp zębatki 6-ciozębnej wpisanej w 

obrys kwadratu który stoi na filarze składającym się z dwóch kolumn po 5 

kropek. Pomiędzy logotypem a strzałką wielkimi czerwonymi literami napis 

„24,7 mln” poniżej czarną czcionką tekst „transakcji” powyżej czarną 

czcionką tekst ”ponad” 

Plansza 7 – rachunek ROR 

Plansza w kolorze biało-żółtym. W górnym prawym rogu planszy 2 białe 

loga: Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Administracji Skarbowej. 

Poniżej  z lewej strony logotyp w kształcie znaku zakazu wjazdu w nim na 

białej tarczy skrót ROR pisany drukowanymi czarnymi literami.  Obok 

logotypu z jego prawej strony w 5 linijkach tekst „ Uwaga! W MPP nie jest 

możliwy przelew na rachunek ROR. Jeśli nie używasz konta firmowego, nie 

będziesz mógł przyjmować ani zlecać płatności z MPP” z tym że skrót MPP 

jest pisany drukowanymi literami, czerwoną czcionką.  Na samym dole 

planszy na nieregularnym białym pasku z lewej strony czerwony znaczek 

ze strzałkami w kształcie dużej litery Y a za nim napisany tekst czarną 

czcionką wielkimi literami tłustym drukiem jako nagłówek: MECHANIZM 

PODZIELONEJ PŁATNOŚCI 

Plansza 8 – plansza końcowa 

Plansza końcowa w kolorystyce szaro-biało-żółtej wykonana jako kolaż 

tekstów, logotypów oraz z fotografii. W górnej prawym rogu planszy na 

białym tle 2 czerwone  logotypy: Ministerstwa Finansów oraz Krajowej 

Administracji Skarbowej,  poniżej na żółtym tle webinarium  pisane bardzo 

tłustym czerwonym drukiem, poniżej  na białym tle czarną czcionką 

wielkimi drukowanymi literami. Fotografia przedstawia młodego 

mężczyznę w okularach siedzącego w koszuli w kratę zapatrzonego w 

swoje notatki z podpartą brodą o swoją lewą rękę, w prawej ręce 

trzymającego długopis. w 3 wierszach MECHANIZM PODZIELONEJ 
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PŁATNOŚCI, obok z lewej strony duży czerwony znaczek ze strzałkami w 

kształcie dużej litery Y,  następnie na samym dole planszy na białym 

nieregularnym  tle logotyp  Bezpieczna Transakcja 

 


