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ZASADY FAKTUROWANIA I ROZLICZANIA TRANSAKCJI MECHANIZMU PODZIELONEJ 

PŁATNOŚCI – SPLIT PAYMETN 

Sprzedawca 

1. Obowiązkowy split payment, obejmie tylko towary i usługi wrażliwe – wymienione w załączniku nr 15 do 
ustawy dla faktur o wartości brutto przekraczającej 15 000 zł i transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami 
(B2B), które podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce 

2. Gdy faktura zawiera przynajmniej jedną pozycję wymienioną w załączniku nr 15 i należność (brutto) przekroczy 
15 tys. zł, sprzedawca jest zobowiązany zamieścić na takiej fakturze dopisek: „mechanizm podzielonej 
płatności”. 

3.  Nie  obowiązku, aby informacja ta była zamieszczana konkretnie przy pozycji objętej obowiązkiem podzielenia 
płatności. Zatem z punktu widzenia przepisów wystarczające jest zamieszczenie informacji „mechanizm 
podzielonej płatności” w dowolnym miejscu na fakturze. 

4. Jeśli jest taka potrzeba, można oznaczać poszczególne pozycje faktury informacją, że dotyczy ich MPP. 
5. Dopuszczalne jest umieszczenie na fakturze dopisku „mechanizm podzielonej płatności” również w sytuacji, 

gdy na fakturze brak pozycji objętych załącznikiem nr 15. 
6. Na fakturze nadal należy podawać numer konta firmowego do wpłaty. Nie należy podawać numeru konta VAT! 

 

Nabywca 

1. Nabywca ma obowiązek sprawdzić, czy na fakturze występują pozycje objęte załącznikiem nr 15, nawet gdy 
na fakturze brak jest dopisku „mechanizm podzielonej płatności” 

2. Nabywca musi zapłacić metodą podzielonej płatności za towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 
3. Nabywca może zapłacić metodą podzielonej płatności za inne towary i usługi wymienione na fakturze, ale 

niewidniejące w załączniku nr 15. Oznacza to, że nabywca może zapłacić metodą podzielonej płatności za całą 
fakturę, chociaż obowiązek dotyczy tylko jej części. 

4. Płatności Split Payment można dokonywać jedynie w złotówkach. 
5. Przepisy ustawy dotyczą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dla nich Banki otworzą rachunki 

VAT i dokonają tego bez sprawdzenia, czy podmiot gospodarczy jest płatnikiem VAT. Osoby fizyczne nie mogą 
wykonywać płatności Split Payment. 

6. Bank w celu realizacji przelewu zleconego przez nabywcę (przy zastosowaniu split payment) w pierwszej 
kolejności obciąży kwotą podatku rachunek VAT nabywcy i uzna tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy. Jeżeli 
natomiast podatnik nie będzie posiadał środków na rachunku VAT, bank obciąży wyłącznie jego rachunek 
rozliczeniowy i cały przelew zostanie dokonany z rachunku rozliczeniowego podatnika  

7. Nabywca może w Mechanizmie Podzielonej Płatności: przekazać jedynie kwotę VAT. Na przelewie powinien  
podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Może to mieć zastosowanie do faktur w walucie i płatności 
VAT w PLN 

 

Podsumowując :  

Zapłata kwoty podatku VAT wykazanej w fakturze przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności może 

obejmować zarówno całą kwotę podatku, jak i jej dowolną część. Nabywca decyduje jaką część kwoty podatku 

wykazanej na fakturze chce uregulować przy zastosowaniu tego mechanizmu. 
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KONFIGURACJA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI 

Konfigurację należy rozpocząć od określenia w Parametrach Podatnika kwoty limitu, od którego program ma 

traktować dokument jako podlegający obowiązkowi podzielonej płatności (na dzień 01.11.2019 to kwota 15.000,00 

PLN brutto). 

 

Następnie w kartotece magazynowej podlegającej obowiązkowi podzielonej płatności (split payment) jak na 

poniżej zamieszczonym zrzucie. 

 

W następnym kroku należy zmodyfikować formularze wydruków dokumentów podlegających obowiązkowi 

podzielonej płatności. Na potrzeby niniejszego przykładu zrobimy to na przykładzie dokumentu FA (Faktura VAT). 
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Tworzymy dokument FA z kartoteką oznaczoną jako podlegającą obowiązkowi „split payment”.   Następnie 

otwieramy szablon wydruku tego dokumentu. Oczywiście możemy to zrobić używając popupmenu pokazanego na 

poniższym zrzucie ekranu.

 

Otwieramy szablon wydruku i dodajemy do niego formułę umożliwiającą „oznaczenie” dokumentu jak 

podlegającego obowiązkowi płatności podzielonej. Na potrzeby tej funkcjonalności dodaliśmy dodatkowe pola 

„serwowane” do wydruki pozwalające na użycie formuł na szablonie wydruków dokumentu. Dostępne pola 

prezentujemy na poniższym zrzucie. 
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Treść formuły dla wyrażenia : 

 IF(((split_payment=1) and (brutto > 15000)),'Mechanizm płatności podzielonej : ','' ) 
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Należy zmodyfikować wszystkie szablony wydruków dokumentów objętych obowiązkiem mechanizmu 

płatności podzielonej.  
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