
         

 

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) od 1 listopada 2019 roku. 

Od 1 listopada 2019 roku wprowadzony zostanie obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP). Będzie on 

obowiązkowy tylko przy regulowaniu należności za fakturę, której wartość brutto przekroczy 15 000 zł lub 

równowartość tej kwoty oraz, gdy faktura ta obejmie swym zakresem towary i usługi szczególnie podatne na 

oszustwa podatkowe, wskazane w dodanym do ustawy o VAT załączniku nr 15. Załącznik ten obejmie w sumie 150 

grup towarów i usług (głównie objętych do tej pory odwrotnym obciążeniem, w tym m.in. usługi i roboty 

budowlane, laptopy, procesory, tablety, komputery, telewizory i telefony, węgiel, paliwa opałowe, stal i wyroby ze 

stali, metale, złom, surowce wtórne oraz części samochodowe). Zobacz załącznik nr 15>> 

 

W związku z powyższym od 1 listopada 2019 roku zostanie wprowadzony wymóg zamieszczania na fakturze 

specjalnego oznaczenia w postaci zapisu „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI”.  

To specjalne oznaczenie będzie stosowane w przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

- wartość brutto faktury wyniesie co najmniej 15 000 zł lub równowartość tej kwoty,  

- faktura dokumentuje nabycie towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15.  

 

Uwaga! 

Nawet jeżeli faktura będzie zawierała jedną pozycję objętą zakresem wskazanym w załączniku nr 15, będzie równa 

lub przekroczy 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, będziesz miał/a obowiązek zamieszczenia na niej informacji 

„mechanizm podzielonej płatności”. 

Nie ma w takim przypadku znaczenia jaką wartość na fakturze będą miały pozycje wymienione w załączniku 15.  

Jeżeli kwota należności za towar z załącznika nr 15 wynosić będzie np. 1 230 zł brutto (1 000 zł netto + 230 zł VAT-

u), a wartość brutto całej faktury wynosić będzie 16 000 zł, wówczas taka faktura będzie musiała mieć oznaczenie 

„mechanizm podzielonej płatności”. 

Obowiązek zastosowania (przy regulowaniu zapłaty za taką fakturę) mechanizmu podzielonej płatności dotyczyć 

będzie wyłącznie kwoty należności za towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 (obowiązek uregulowania 

w tym mechanizmie może dotyczyć zatem tylko jednej pozycji wskazanej na takiej fakturze). Oczywiście podatnik 

będzie mógł zdecydować, że w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje całą wartość wskazaną na fakturze. 

Nie ma jednak takiego obowiązku.  

Od 1 listopada 2019 r. tracą prawo do kwartalnego rozliczania podatku VAT podatnicy dokonujących dostawy 

towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, których wartość przekroczy 50.000 zł 

miesięcznie. 

Jak użytkownik będzie mógł wywiązać się z obowiązku zamieszczenia na fakturach 

wystawianych w TAXEON informacji „mechanizm podzielonej płatności”? 

Użytkownik sam kontroluje i decyduje, przy wystawianiu konkretnej faktury, że podlega ona wymogowi oznaczenia 

jej zwrotem „mechanizm podzielonej płatności”. Będzie musiał wystawiając taką fakturę zaznaczyć checkbox 

„MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI” w sekcji „PŁATNOŚĆ” (patrz rysunek poniżej). Oznaczenie w ten sposób 

faktury VAT spowoduje również automatyczne oznaczenie takiej informacji w pliku JPK_V7 za dany okres. 

Oznaczenie to dotyczy transakcji, która jest objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. 

https://ftp.raks.pl/marketing/download/narzedzia/MPP_zalacznik.pdf


 

 

 

 


