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Dział 2. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI 

1. Od kiedy Klient będzie mógł realizować w Banku przelewy 
wykorzystując Mechanizm Podzielonej Płatności? 

Zgodnie z zapisami Ustawy, od dnia 1 lipca 2018 r. 

2. Jaka jest różnica między „Mechanizmem Podzielonej Płatności”  
a „Split Payment”? 

Nie ma różnicy. To dwie nazwy dla tego mechanizmu płatności. Nazwa „Split 
Payment” często stosowana jest w mediach i zapożyczona jest z języka 
angielskiego (tłumaczenie: Split Payment = Podział płatności). Natomiast 
nazwa „Mechanizmem Podzielonej Płatności” została wykorzystana 
w Ustawie. 

3. Czy stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności 
będzie obowiązkowe od 01 lipca 2018 r.? 

Nie. Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest 
dobrowolne. Decyzja o rodzaju płatności należy do płatnika faktury. Dla 
przelewów przychodzących system ten będzie jednak obowiązkowy. Oznacza 
to, że nawet jeśli Klient nie będzie planować aktywnego korzystania  
z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent Klienta może taki przelew 
zlecić na jego rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na rachunek VAT 
Klienta. 

4. Czy Klient, żeby dokonać zapłaty za fakturę w Mechanizmie 
Podzielonej Płatności musi zlecić dwa przelewy (odrębnie w kwotach 
netto i VAT)? 

Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (w nowej formatce) na zwykły 
rachunek rozliczeniowy odbiorcy- wskazany na fakturze, tak jak w chwili 
obecnej. 

5. Co Klient będzie musiał zrobić, żeby zrealizować płatność  
w Mechanizmie Podzielonej Płatności? 

Decydując się na dokonanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności, 
Klient będzie musiał wybrać nowy rodzaj przelewu oraz wskazać następujące 
dane (rozszerzone w stosunku do danych stosowanych w dotychczasowych 
płatnościach) tj.: kwotę brutto płatności, kwotę VAT, nr NIP wystawcy 
faktury oraz numer faktury VAT związanej z płatnością - dodatkowo Klient 
będzie miał możliwość umieszczenia dodatkowego dowolnego opisu 
płatności. 

6. Czy Klient może zrealizować przelew w Mechanizmie Podzielonej 
Płatności nie mając wystarczających środków na pokrycie kwoty VAT 
na rachunku VAT? 

Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na 
rachunku rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również  
w przypadku, gdy saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 zł, wówczas cała 
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kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Warunkiem 
realizacji przelewu MPP dla w/w przypadku jest posiadanie wystarczających 
środków na rachunku rozliczeniowym.  

7. Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może 
zrealizować/otrzymać przelew w walucie obcej? 

Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wyłącznie rozliczeń 
prowadzonych w PLN. 

8. Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może 
zapłacić tylko kwotę netto faktury VAT? 

Nie. W płatności z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności 
konieczne jest wskazanie kwoty VAT, która musi być większa od 0 PLN. 

9. Czy Klient za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności będzie mógł 
zapłacić tylko kwotę VAT z faktury? 

Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie 
Podzielonej Płatności: podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. 
Przykład: kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 PLN, kwota netto 
faktury wynosi 100 PLN i kwota VAT faktury wynosi 23 PLN, należy w polu 
„kwota płatności (brutto)” wpisać 23 PLN oraz w polu „kwota VAT” wpisać 
także 23 PLN. W takim wypadku w Mechanizmie Podzielonej Płatności 
zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT. 

10. Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy 
swoimi rachunkami VAT w różnych bankach? 

Nie. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast Klient będzie mógł 
wykonać przeksięgowania środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym 
samym banku. 

11. Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy 
swoimi rachunkami VAT w tym samym banku? 

TAK. Warunkiem operacji przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami 
VAT Klienta w tym samym banku jest posiadanie co najmniej dwóch 
rachunków VAT. 

12. Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej 
Płatności bezpośrednio z rachunku VAT?  

Nie. Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany będzie zawsze 
za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego Klienta. 

13. W jakich przypadkach nastąpić może obciążenie rachunku VAT? 

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy obciążeń rachunku VAT to m.in.: 
1) zapłata za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności, 
2) zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego, 
3) realizacja decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu 

środków na rachunek rozliczeniowy Klienta, 
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4) zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w Mechanizmie Podzielonej 
Płatności), 

5) przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi  
w tym samym banku, 

6) realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego. 

14. W jakich przypadkach nastąpić może uznanie rachunku VAT? 

Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy uznań rachunku VAT to m.in.: 
1) zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności w części dotyczącej 

kwoty VAT, 
2) przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi  

w tym samym banku, 
3) uznania z tytułu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, 
4) zwrotu środków z tytułu błędnie zleconej płatności w Mechanizmie 

Podzielonej Płatności. 
 


