
Mechanizm Podzielonej Płatności 
– czy mnie to dotyczy?



Przykład
Klient HSBC dostarcza towary do kontrahenta w Polsce, dokumentując sprzedaż 
fakturą VAT. Odbiorca towaru decyduje się zapłacić za fakturę w MPP.

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP), 
wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. MPP został wprowadzony 
Ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw z dnia 15 grudnia 2017 r.

Najważniejsze założenia
•  Banki i Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe będą zobowiązane  

do otworzenia i prowadzenia rachunku VAT w walucie złotych polskich.

•  Stosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności będzie dobrowolne, jednakże 
Ministerstwo Finansów przewiduje system zachęt dla przedsiębiorców 
wykorzystujących MPP.

•  Mechanizm znajdzie zastosowanie do płatności pomiędzy podatnikami VAT (B2B), 
udokumentowanych fakturą VAT z wykazaną kwotą podatku.

•  Mechanizm Podzielonej Płatności zakłada automatyczne rozdzielenie przez 
Bank kwoty za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki dostawcy  
– rachunek rozliczeniowy oraz specjalny rachunek VAT. Płatnik będzie dokonywał 
jednej płatności przy użyciu przelewu nowego typu, wskazując między innymi 
numer faktury, kwotę brutto, kwotę podatku VAT i NIP odbiorcy.

•  Środki zgromadzone na rachunku VAT będą mogły być wykorzystane  
w ograniczony sposób. ■

Płatność za fakturę MPP 
– FAKTURA (kwota netto + VAT)

FAKTURA (kwota netto + VAT)

Kwota faktury VAT 123,00 PLN (100 netto + 23% VAT)
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Bank otworzy co najmniej jeden 
rachunek VAT dla każdego 
przedsiębiorcy. Środki w MPP 
będą księgowane łączną kwotą na 
rachunku rozliczeniowym, a następnie 
kwota VAT będzie księgowana  
na rachunku VAT.

100 zł

23 zł
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Transakcje wychodzące Transakcje przychodzące

Środki zgromadzone na rachunku VAT 
będą mogły być wykorzystane przede 
wszystkim w sytuacji:

• wpłaty VAT do Urzędu Skarbowego,

• płatności za fakturę (MPP),

•  płatności za fakturę korygującą 
(MPP),

•  przelewu środków między własnymi 
rachunkami VAT w tym samym 
banku.

Na rachunek VAT będą mogły 
być wpłacane środki pieniężne 
pochodzące przede wszystkim  
z tytułu:

•  należności za fakturę otrzymaną 
(MPP),

•  zwrotu kwoty VAT (wynikającej  
z korekty),

• zwrotu VAT przez Urząd Skarbowy,

•  przelewu środków między własnymi 
rachunkami VAT w tym samym 
banku. ■

Podsumowanie
Na co między innymi będzie miał wpływ MPP?

PŁYNNOŚĆ
Może się okazać, że kwota VAT zablokowana na rachunku VAT wpłynie 
negatywnie na możliwości płacenia za bieżące zobowiązania handlowe. ■ 

SYSTEMY FINANSOWO-KSIĘGOWE
 Realizowanie płatności w MPP będzie wymagało podania większej 
liczby danych do transakcji (kwota brutto, kwota VAT, NIP odbiorcy,  
nr faktury). Tym samym wpłynie to na formaty plików płatności krajowych: 
Elixir, SORBNET, MT 101. Należy również pamiętać, że JEDNA FAKTURA  
= JEDNA PŁATNOŚĆ, przez co nie będzie można zapłacić jedną transakcją 
za wiele faktur. ■

MPP – czy mnie to dotyczy?
Formalnie MPP jest dobrowolne, tj. płatnik faktury decyduje, czy dokona zapłaty  
w formie MPP, a wystawca faktury nie ma na to wpływu ani nie może przewidzieć, 
w jakiej formie płatność nastąpi. Ustawodawca przewidział jednak szereg zachęt 
do stosowania MPP. Ponadto samo wykorzystanie środków zgromadzonych na 
rachunku VAT będzie podlegało ograniczeniom, co może skłaniać odbiorców 
płatności w MPP do stosowania tego mechanizmu.

Wniosek
Każdy przedsiębiorca, którego kontrahenci zaczną stosować MPP, powinien dokładnie 
przeanalizować potencjalny wpływ tego mechanizmu.



Na Państwa pytania odpowiedzą:

• Opiekun Klienta, 
• Zespół Obsługi Klienta Korporacyjnego: +48 22 354 05 60.

Nasza odpowiedź:
PROSTOTA PRZEJRZYSTOŚĆ WSPARCIE

•  Bank otworzy każdemu 
przedsiębiorcy jeden 
rachunek VAT dla 
wszystkich rachunków 
rozliczeniowych w Banku. 
Otwarcie większej liczby 
rachunków VAT będzie 
wymagało odrębnego 
zlecenia.

•  Rachunki VAT będą 
otwierane i prowadzone 
bezpłatnie. Bank nie 
planuje wprowadzenia 
odrębnej opłaty  
za przelewy w MPP.

•  Bank poinformuje 
o numerach rachunków 
VAT. Numery rachunków 
rozliczeniowych nie ulegają 
zmianie.

•  Do otwarcia rachunku 
VAT nie będzie wymagane 
podpisanie odrębnej 
Umowy.

•  Rachunki VAT 
zostaną podpięte 
do bankowości 
elektronicznej przez 
Bank bez dodatkowej 
dyspozycji klienta.

•  Dla rachunków 
VAT Bank będzie 
udostępniał wyciągi, 
tak jak dla pozostałych 
rachunków bieżących. 
Bank będzie udostępniał 
informacje o saldzie 
na rachunku VAT 
w bankowości 
elektronicznej.

•  Kwestie związane 
z obsługą rachunku 
VAT zostaną ujęte 
w znowelizowanych 
Ogólnych warunkach 
otwierania i prowadzenia 
rachunków bankowych.

•  Zespół Obsługi 
Klienta 
Korporacyjnego, 
materiały, szkolenia.

•  W przypadku 
problemów  
z płynnością Bank 
może zaproponować 
rozwiązania 
w zakresie 
finansowania.

•  Bank przed 
realizacją płatności 
w MPP będzie 
weryfikował saldo 
dostępnych środków 
na rachunku VAT.

•  Bank udostępni 
specyfikację 
oraz instrukcję 
dla nowego typu 
płatności MPP. ■


