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Pytania i odpowiedzi

 1 Czy stosowanie MPP jest obowiązkowe? 2

 2 Czy muszę wnioskować o założenie rachunku VAT w swoim banku? 2

 3 Czy prowadzenie rachunku VAT wiąże się z dodatkowymi kosztami? 2

 4 Na co mogą być przeznaczone pieniądze z rachunku VAT? 2

 5 Czy stosując MPP będzie trzeba wykonywać dwa osobne przelewy:   
  jeden z kwotą netto, a drugi z kwotą VAT? 3

 6 Co zawiera komunikat przelewu? 3

 7 Jak dokonać pierwszej płatności w MPP, skoro po otwarciu rachunku   
  nie będzie na nim środków? Czy powinno się dokonać przelewu 
  na ten rachunek zanim opłaci się pierwszą fakturę? 3

 8 Czy można dokonywać płatności bezpośrednio na rachunek VAT? 3

 9 Co zrobić w przypadku wpłacenia na rachunek VAT pomyłkowej kwoty,   
  np. wyższej niż należny podatek? Jak nabywca może odzyskać te środki? 3

 10 Czy można opłacić tylko poszczególne pozycje z faktury z zastosowaniem   
  MPP? Czy bank uzna taki przelew? 4

 11 Czy mogę przelewać środki pomiędzy własnymi rachunkami VAT  
   utworzonymi w różnych bankach? 4

 12 Czy nabywca może dokonywać zbiorczych przelewów w podzielonej  
  płatności, sumując kilka faktur w jednej zapłacie zobowiązania wobec   
  dostawcy? 4
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 1 Czy stosowanie MPP jest obowiązkowe?

Nie, stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne.  
Stroną decydującą o jego stosowaniu jest nabywca (podatnik VAT).

Przyznanie inicjatywy co do wyboru stosowania mechanizmu podzielonej 
płatności nabywcy nie oznacza jednak, że sprzedawca nie może zastrzec 
w umowie, że nie chce stosować takiej formy rozliczeń. Kontrahenci mają  
w tym zakresie swobodę, wynikającą z zasady swobody umów i sami  
decydują w jaki sposób dokonują rozliczeń przeprowadzanych transakcji.

Ważne: nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem MPP,  
w jakiej części oraz wobec którego dostawcy.

 2 Czy muszę wnioskować o założenie rachunku VAT w swoim banku?

Nie, bank otwiera i utrzymuje rachunek VAT obligatoryjnie.

Ważne: rachunek VAT jest otwierany wyłącznie do rachunku rozliczeniowego  
i imiennego rachunku w SKOK prowadzonego dla celów działalności  
gospodarczej. Nie można otworzyć rachunku VAT np. do wykorzystywanego 
w działalności gospodarczej rachunku osobistego.

 3 Czy prowadzenie rachunku VAT wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Założenie i prowadzenie rachunku VAT przez bank/SKOK jest bezpłatne, 
mogą one jednak pobierać opłaty za operacje (np. przelewy), zgodnie  
z ustalonym przez siebie cennikiem usług. Nie mogą one jednak różnić  
się od opłat za dokonanie tradycyjnego przelewu. Dodatkowo środki  
na rachunku VAT mogą być, zgodnie z ustaleniami stron, oprocentowane. 

 4 Na co mogą być przeznaczone pieniądze z rachunku VAT?

Środki z rachunku VAT mogą być wykorzystane do uregulowania kwoty VAT 
wykazanej w fakturze z tytułu zakupu towarów lub usług oraz do zapłaty 
podatku VAT do urzędu skarbowego. Z rachunku VAT można również  
zapłacić do urzędu skarbowego dodatkowe zobowiązania w VAT, odsetki  
za zwłokę w VAT.
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 5 Czy stosując MPP będzie trzeba wykonywać dwa osobne przelewy:  
  jeden z kwotą netto, a drugi z kwotą VAT?

Nie, wypełnia się jeden przelew, tzw. komunikat przelewu, który będzie 
udostępniany przez bank lub SKOK. Wystarczy zastosować ten komunikat  
i wówczas bank lub SKOK podzieli płatność i przekaże wskazaną  
w komunikacie kwotę VAT na rachunek VAT dostawcy, a pozostałą kwotę  
na rachunek standardowy (czyli rozliczeniowy lub imienny w SKOK).

 6 Co zawiera komunikat przelewu?

W komunikacie przelewu nabywca wskazuje: kwotę podatku VAT  
(lub część), kwotę sprzedaży brutto (lub część), numer faktury  
w związku z którą dokonywana jest płatność, NIP dostawcy.

 7 Jak dokonać pierwszej płatności w MPP, skoro po otwarciu rachunku  
  nie będzie na nim środków? Czy powinno się dokonać przelewu na ten  
  rachunek zanim opłaci się pierwszą fakturę?

Jeśli na rachunku VAT nie ma środków lub są one niewystarczające,  
wówczas bank „dobierze” ze standardowego rachunku brakującą kwotę. 
Jeżeli na rachunku VAT nie ma w ogóle środków, bank pobierze całą 
kwotę z rachunku standardowego. Jednak zawsze w pierwszej kolejności 
bank przeznacza środki na zapłatę kwoty VAT, wykazaną w komunikacie  
przelewu z rachunku VAT.

 8 Czy można dokonywać płatności bezpośrednio na rachunek VAT?

Nie, bank/SKOK będzie odrzucać takie przelewy.

 9 Co zrobić w przypadku wpłacenia na rachunek VAT pomyłkowej kwoty,  
  np. wyższej niż należny podatek? Jak nabywca może odzyskać te środki?

W przypadku pomyłkowej wpłaty zbyt wysokiej kwoty na rachunek VAT  
(np. podatek na fakturze wynosi 800 zł, a wpłacono 1000 zł), nie ma  
możliwości zwrotu 200 zł z rachunku VAT. Kontrahenci mogą uzgodnić,  
że podatnik zwróci nabywcy 200 zł ze swojego rachunku rozliczeniowego. 
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Co innego, jeśli wpłacona kwota wynika z faktury, a następnie do tej  
faktury będzie wystawiona korekta – wówczas można dokonać zwrotu  
tej kwoty z rachunku VAT.

 10 Czy można opłacić tylko poszczególne pozycje z faktury z zastosowaniem  
  MPP? Czy bank uzna taki przelew?

Tak, w MPP można zapłacić zarówno całość należności jak i dowolną jej 
część. To do nabywcy należy decyzja, ile środków zostanie wpłaconych  
na osobne konto VAT sprzedawcy. Bank nie weryfikuje wysokości kwot  
czy ich prawidłowości, ponieważ nie ma dostępu do faktury.

 11 Czy mogę przelewać środki pomiędzy własnymi rachunkami VAT 
   utworzonymi w różnych bankach?

Nie, takie środki można przelać tylko w ramach jednego banku.

 12 Czy nabywca może dokonywać zbiorczych przelewów w podzielonej  
  płatności, sumując kilka faktur w jednej zapłacie zobowiązania wobec   
  dostawcy?

Nie, stosując MPP każdą z faktur należy uregulować osobno, dzięki  
czemu urząd skarbowy będzie mógł połączyć kwotę VAT z konkretną  
fakturą.


		1	Czy stosowanie MPP jest obowiązkowe?
		2	Czy muszę wnioskować o założenie rachunku VAT w swoim banku?
		3	Czy prowadzenie rachunku VAT wiąże się z dodatkowymi kosztami?
		4	Na co mogą być przeznaczone pieniądze z rachunku VAT?
		5	Czy stosując MPP będzie trzeba wykonywać dwa osobne przelewy: 		jeden z kwotą netto a drugi VAT?
		6	Co zawiera komunikat przelewu?
		7	Jak dokonać pierwszej płatności w MPP, skoro po otwarciu rachunku 		nie będzie na nim środków? Czy powinno się dokonać przelewu na ten 		rachunek zanim opłaci się pierwszą fakturę?
		8	Czy można dokonywać płatności bezpośrednio na rachunek VAT?
		9	Co zrobić w przypadku wpłacenia na rachunek VAT pomyłkowej kwoty, 		np. wyższej niż należny podatek? Jak nabywca może odzyskać te środki?
		10	Czy można opłacić tylko poszczególne pozycje z faktury z zastosowaniem 			MPP? Czy bank uzna taki przelew?
		11	Czy mogę przelewać środki pomiędzy własnymi rachunkami VAT		 utworzonymi w różnych bankach?
		12	Czy nabywca może dokonywać zbiorczych przelewów w podzielonej				płatności, sumując kilka faktur w jednej zapłacie zobowiązania wobec 				dostawcy?

