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Rozdział III. Zasady działania MPP

1. Istota MPP
Charakterystyka modelu split payment przyjętego w Polsce oparta jest na kilku zasadni-
czych elementach (opisanych szerzej w dalszej części publikacji):

1) podział płatności na dwa strumienie jest inicjowany przez nabywcę w formie ko-
munikatu przelewu, ale technicznie przelew jest dzielony przez bank/SKOK w spo-
sób zautomatyzowany;

2) stosowanie MPP jest dobrowolne dla nabywcy, przy czym daje mu określone ko-
rzyści;

3) MPP jest stosowany wyłącznie do płatności dokonywanych między podatnikami
VAT;

4) MPP dotyczy wyłącznie przelewów w walucie polskiej;
5) środki na rachunku VAT należą do podatnika, ale możliwości dysponowania nimi

są bardzo ograniczone.

Podstawowym elementem MPP jest podział płatności dokonywanej przelewem przez na-
bywcę otrzymującego fakturę z wykazanym podatkiem VAT na dwie części:

1) kwota odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest przelewana na zwykły rachu-
nek rozliczeniowy dostawcy,

2) kwota odpowiadająca kwocie podatku VAT trafia na specjalny rachunek VAT otwo-
rzony przez bank/SKOK do konta firmowego.

Podział płatności w ramach MPP jest dokonywany w sposób zautomatyzowany przez
bank/SKOK, w oparciu o wypełniony odpowiednio przez odbiorcę faktury tzw. komuni-
kat przelewu, który zawiera więcej danych w porównaniu ze zwykłym poleceniem prze-
lewu, w tym:

1) numer faktury,
2) kwotę odpowiadającą kwocie brutto z faktury,
3) kwotę odpowiadającą kwocie podatku VAT,
4) NIP dostawcy.

Możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT jest istotnie ogra-
niczona (szerzej o rachunku VAT i komunikacie przelewu w Rozdziale IV dotyczącym
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rachunku VAT). Oznacza to, że nabywca, wybierając formę płatności podzielonej, nie
musi znać ani nigdzie podawać numeru rachunku VAT dostawcy. Ponadto, z technicz-
nego punktu widzenia, przy dokonywaniu przelewu w ramach MPP bank nabywcy naj-
pierw zdejmuje środki z rachunku VAT, księguje je na rachunku rozliczeniowym nabywcy
i dokonuje przelewu łącznej kwoty brutto. Następnie bank wystawcy faktury uznaje całą
kwotą brutto jego rachunek rozliczeniowy, po czym dokonuje przeksięgowania kwoty
równej VAT z rachunku bieżącego na rachunek VAT.

Przelew przy użyciu MPP nie musi być dokonany z rachunku VAT nabywcy, lecz dotyczy
płatności na rachunek VAT dostawcy (wystawcy faktury). Możliwe jest więc dokonanie
płatności z użyciem split payment w całości z rachunku rozliczeniowego nabywcy, zaś
kwota odpowiadająca kwocie VAT trafi na rachunek VAT wystawcy faktury.

Z art. 108a ust. 2 VATU wynika, że płatność dokonana w MPP może dotyczyć całości lub
części kwoty należności wynikającej z otrzymanej faktury (decyduje o tym każdorazowo
nabywca, gdyż system ten jest dobrowolny – szerzej patrz pkt 4). Oznacza to, że część na-
leżności może zostać zapłacona przelewem w modelu split payment (odpowiednio część
kwoty odpowiadającej kwocie netto i część kwoty odpowiadającej kwocie VAT), a pozo-
stała część zwykłym przelewem na rachunek rozliczeniowy dostawcy, bądź w jakikolwiek
inny sposób, np. w drodze potrącenia wzajemnych należności i zobowiązań, gotówką.
Szerszy komentarz na temat częściowych płatności w MPP znajduje się pkt 5.

2. MPP a prawo do odliczenia VAT i obowiązek
podatkowy
Omawiając istotę modelu MMP, należy zaznaczyć kwestię, która wydaje się dość oczywi-
sta – mianowicie, zastosowanie bądź nie tego mechanizmu w żaden sposób nie wpływa
na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez nabywców towarów i usług.

Ważne

Skorzystanie z MPP nie wpływa na prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego przez nabywcę
towarów i usług.

Niezależnie od zastosowanej metody płatności, podatnik posiada prawo do odliczenia
VAT przy spełnieniu przesłanek materialnych wynikających z przepisów VATU. Prawo
do odliczenia wynika z podstawowej zasady podatku VAT – zasady neutralności tego po-
datku dla podatnika prowadzącego działalność opodatkowaną, która wielokrotnie była
podkreślana w orzecznictwie TSUE. Dokonanie przez nabywcę zapłaty za towar czy
usługę nie jest warunkiem odliczenia podatku naliczonego, a tym bardziej nie może nim
być dokonanie zapłaty przy użyciu MPP. Cechą wspólną obu tych elementów jest koniecz-
ność posiadania faktury – jest ona wymagana zarówno dla potrzeb odliczenia podatku
naliczonego, jak i dokonania płatności w MPP.

Zapłata w formie MPP może mieć znaczenie jedynie dla odliczenia podatku naliczonego
przez nabywcę w sporach z organami podatkowymi dotyczących nieświadomego udziału
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podatnika w transakcjach, w których doszło do oszustwa czy nadużycia (np. na wcze-
śniejszym etapie łańcucha dostaw). Wówczas, w celu obrony prawa do odliczenia VAT,
istotne jest wykazanie przez podatnika dochowania należytej staranności, a zapłata
w split payment może być w tym zakresie pomocna, choć w sposób jednoznaczny takiej
ochrony nie zapewnia (szerszy komentarz w Rozdziale V).

Z drugiej strony, obowiązek podatkowy (konieczność wykazania podatku VAT należ-
nego) po stronie dostawcy towarów czy usług co do zasady jest powiązany z momen-
tem wykonania usługi bądź dokonania dostawy towarów (art. 19a ust. 1 VATU). Zatem
obowiązek odprowadzenia podatku należnego zasadniczo nie jest zależny od otrzyma-
nia płatności za fakturę. Wyjątki przewidziane w VATU w zakresie powstania obowiązku
podatkowego łączą ten moment z:

1) wystawieniem faktury (art. 19a ust. 5 pkt 3 i 4 VATU, m.in. świadczenie usług bu-
dowlanych i budowlano-montażowych, dostawa energii elektrycznej, gazu prze-
wodowego, świadczenie usług najmu, dzierżawy, lub innych usług o podobnym
charakterze),

2) otrzymaniem płatności (art. 19a ust. 5 pkt 1 VATU, m.in. usługi finansowe zwol-
nione z VAT, a także zapłata przed dostawą towarów lub wykonaniem usług –
art. 19a ust. 8 VATU oraz metoda kasowa dotycząca tzw. małych podatników –
art. 19a ust. 21 VATU).

Jednakże, również w przypadku tych odstępstw od zasady ogólnej dotyczącej powsta-
nia obowiązku podatkowego w podatku VAT, zastosowanie przez nabywcę MPP nie bę-
dzie miało znaczenia dla momentu rozliczenia podatku należnego przez dostawcę. Bez
znaczenia pozostanie to, czy całość lub część kwoty odpowiadającej VAT z faktury trafi
na rachunek VAT dostawcy. Dodatkowo, jeśli obowiązek podatkowy jest uzależniony od
otrzymania zapłaty (np. przy zaliczkach), należy otrzymaną należność uznać za wartość
brutto i wyliczyć kwotę VAT metodą „w stu” od łącznej kwoty otrzymanej, niezależnie od
tego, jaka jej część wpłynęła na rachunek VAT a jaka na zwykły rachunek rozliczeniowy.
Nabywca może przykładowo zdecydować, że ureguluje wcześniej kwotę VAT wynikającą
z otrzymanej faktury, stosując MPP (gdy nie doszło jeszcze do dostawy) i kwota równa
kwocie VAT wpłynie wówczas na rachunek VAT dostawcy bez powiązanej z nią zapłaty
kwoty netto. Należy wówczas uznać, że uregulowana została zaliczka na poczet dostawy
towarów lub świadczenia usług i proporcjonalnie rozliczyć od niej podatek VAT. W taki
sam sposób należy potraktować częściowe wpłaty w MPP w przypadku rozliczeń dokony-
wanych metodą kasową. Trzeba bowiem podkreślić, że podatnik stosując split payment,
nie dokonuje przelewu na rachunek VAT kwoty VAT, lecz części należności odpowiadają-
cej kwocie VAT. Szerszy komentarz nt. częściowych płatności znajduje w pkt 5.

Wprowadzenie split payment nie wpływa zatem na zasady rozliczania podatku VAT, za-
równo po stronie dostawcy (rozliczenia podatku należnego), jak i nabywcy (odliczenia
podatku naliczonego).
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3. Zakres podmiotowy i przedmiotowy MPP
Przede wszystkim MPP dotyczy wyłącznie obrotu wewnątrzkrajowego, tj. odpłatnej do-
stawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju. Ponadto, system ten
ma zastosowanie tylko do transakcji dokonywanych między podatnikami (w relacjach
B2B – business to business). Zarówno wystawca faktury, jak i jej odbiorca muszą być po-
datnikami w rozumieniu przepisów VATU. MPP nie może więc być stosowany w trans-
akcjach z konsumentami, tj. osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospo-
darczej (B2C – business to consumer). Jednak w pewnym zakresie może być stosowany
w transakcjach z jednostkami sektora finansów publicznych (B2G – business to govern-
ment), o ile są to podmioty prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowane jako po-
datnicy VAT. Wynika to wprost z art. 108a ust. 1 VATU, który umożliwia skorzystanie
ze split payment podatnikom, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku. Po-
datnikami, zgodnie z art. 15 ust. 1 VATU, są zaś osoby prawne, jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działal-
ność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej dzia-
łalności. Definicja działalności gospodarczej zawarta w art. 15 ust. 2 VATU jest bardzo
szeroka i obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców,
w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność
osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności
czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i praw-
nych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W ocenie autorów, podatnik dokonujący płatności w MPP powinien nie tylko być podatni-
kiem (w uproszczeniu: prowadzić działalność gospodarczą), ale również powinien dzia-
łać w charakterze podatnika VAT w odniesieniu do tej transakcji nabycia towarów czy
usług, za którą uiszcza należność. W praktyce niejednokrotnie zdarza się, że podmiot czy
osoba zarejestrowana jako podatnik VAT, nie działa w takim charakterze w odniesieniu
do konkretnej transakcji. Przykładowo, JST, ze względu na specyfikę prowadzonych dzia-
łań występują zarówno jako podatnicy VAT (wykonując czynności podlegające opodat-
kowaniu w ramach działalności gospodarczej), jak również szereg czynności wykonują
w sferze publicznoprawnej, realizując zadania własne nałożone na nie odrębnymi prze-
pisami i działają wówczas jako końcowi konsumenci dla potrzeb VAT (co w szczególności
wynika z art. 15 ust. 6 VATU). Analogiczna sytuacja dotyczy osoby fizycznej prowadzą-
cej działalność gospodarczą i w związku z tym zarejestrowanej jako podatnik VAT. Jed-
nocześnie osoba taka ponosi wiele wydatków prywatnych i w tym zakresie nie powinna
stosować MPP, gdyż realizuje je jako konsument, który ponosi ciężar podatku.

Przy czym przepisy nie ograniczają stosowania split payment wyłącznie do nabywców po-
siadających status podatników VAT czynnych. Oznacza to, że nabywcą może być rów-
nież podatnik VAT zwolniony, zarówno zarejestrowany z takim statusem, jak i niezareje-
strowany dla celów VAT (np. z uwagi na nieprzekroczenie progu obrotów określonego
w art. 113 ust. 1 VATU). Jeśli tylko jest to podmiot prowadzący działalność gospodar-
czą w rozumieniu przepisów o VAT, to jest podatnikiem i ma możliwość wykorzystania
split payment przy płatnościach za faktury zakupowe. Bank/SKOK utworzy dla takiego
podmiotu rachunek VAT do rachunku firmowego. Jednak należy zauważyć, że rachu-
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nek VAT zostanie również otwarty dla innych podmiotów, które nie posiadają statusu po-
datnika VAT (np. fundacje, różnego rodzaju instytucje, kluby sportowe, związki zawo-
dowe). Banki/SKOK prowadzą rachunki VAT do każdego rachunku rozliczeniowego lub
imiennego rachunku członka SKOK prowadzonego w złotych (art. 62a PrBank i art. 3b
SpKasyU). W konsekwencji, nie każdy posiadacz rachunku VAT będzie mógł skorzystać
z płatności w split payment, jedynie taki, który jest podatnikiem VAT zgodnie z przyto-
czona wyżej definicją. Zakres podmiotowy MPP obejmuje podatników VAT posiadających
w Polsce rachunek rozliczeniowy w złotych polskich.

Co istotne, nabywca będący podatnikiem może zastosować split payment również wów-
czas, gdy przepisy nie uprawniają go do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do
nabytych towarów lub usług (np. usług noclegowych lub gastronomicznych), bądź gdy
takie prawo przysługuje jedynie w części (np. 50% odliczenie od wydatków dotyczących
samochodów osobowych, odliczenie VAT naliczonego według proporcji sprzedaży zgod-
nie z art. 90 VATU).

Istotnym ograniczeniem dla stosowania MPP przez nabywców (zwłaszcza podmioty
zagraniczne zarejestrowane w Polsce dla potrzeb VAT) jest konieczność posiadania
rachunku prowadzonego w PLN w polskim banku. Wyłączony z MPP jest więc podatnik,
który nie posiada rachunku w polskim banku, bądź posiada taki rachunek, ale prowa-
dzony w walucie obcej (innej niż PLN). Wiele firm zagranicznych, które są zobowiązane
do rozliczenia VAT w Polsce, nie ma tu rachunku, ponieważ nie występuje o zwroty nad-
wyżki VAT z urzędu skarbowego. Tym samym, nie będą one mogły zastosować formuły
MPP przy dokonywaniu płatności za faktury otrzymane z podatkiem VAT i jednocześnie
skorzystać z benefitów, które taka płatność zapewnia.

Z kolei zakres przedmiotowy ogranicza stosowanie MPP do trzech obszarów:
1) płatności bezgotówkowych,
2) płatności w walucie polskiej,
3) płatności za faktury wystawione z wykazaną kwotą podatku VAT.

Jeśli chodzi o płatności bezgotówkowe, to MPP wprowadza dodatkowe ograniczenia, po-
nieważ można w tym modelu dokonać płatności wyłącznie w formie polecenia przelewu
bądź polecenia zapłaty (używając do tego odpowiedniego komunikatu przelewu). Prze-
pisy jednoznacznie nie wykluczają dokonywania płatności w MPP za pomocą kart płat-
niczych, jednak technicznie jest to obecnie niewykonalne. W takim przypadku nabywca
nie wypełnia polecenia przelewu, więc musiałby w momencie zapłaty kartą odpowied-
nią dyspozycję płatności w MPP wydać w innej formie, np. w sklepie stacjonarnym bądź
online, a następnie byłaby ona realizowana przez bank dokonujący płatności na rzecz
wierzyciela. Takiego rozwiązania nie przewidują jednak obecne przepisy, więc wprowa-
dzenie takiej możliwości będzie wymagało zmian legislacyjnych. Jak wskazało MF w ob-
jaśnieniach podatkowych z 29.6.2018 r., split payment: „Nie ma więc zastosowania przy
innych formach rozliczeń bezgotówkowych, np. płatnościach kartami płatniczymi, prze-
kazach, wekslach, kompensatach, potrąceniach”.

MPP dotyczy tylko i wyłącznie płatności dokonywanych w walucie polskiej. Jeśli więc po-
datnik będzie otrzymywał część kwoty należności z wystawionych faktur sprzedaży na ra-
chunek VAT (kwoty odpowiadające podatkowi VAT należnemu), a jednocześnie w istot-
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nej części będzie płacił swoim dostawcom w walucie obcej za faktury wystawione z po-
datkiem VAT, wówczas na jego koncie VAT będą odkładać się środki, których uwolnienie
będzie wymagało wystąpienia z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego. Rozwią-
zaniem takiej sytuacji pod kątem optymalizacji przepływów finansowych jest umówie-
nie się z dostawcą, że jedynie kwota odpowiadająca wartości netto będzie regulowana
w walucie obcej, zaś kwota odpowiadająca VAT z faktury będzie regulowana w złotych
polskich, co umożliwi jej zapłatę w split payment. Regulacje dotyczące MPP (art. 108a
ust. 2 pkt 2 VATU) przewidują możliwość rozliczania w tym systemie jedynie kwoty od-
powiadającej kwocie VAT, podczas gdy pozostała część faktury może być uregulowana
w inny sposób (w komunikacie przelewu kwota odpowiadająca wartości brutto jest wów-
czas równa kwocie odpowiadającej kwocie VAT). Powyższy sposób płatności wymaga
odpowiedniego sformułowania zapisów umownych, z których wynikać będą płatności
na odrębne rachunki dostawcy – z tytułu kwoty netto (w walucie obcej) i z tytułu VAT
(w PLN). Jest to rozwiązanie tym bardziej uzasadnione, że wystawca faktury w walucie
obcej z podatkiem VAT zawsze jest zobowiązany do wskazania na fakturze kwoty podatku
VAT w złotych po przeliczeniu według odpowiedniego kursu (art. 106e ust. 11 VATU).
Oczywiście odbiorca takiej faktury może również zapłacić całą należność brutto w walu-
cie, ale wówczas pozbawiony jest możliwości skorzystania z MPP.

Z przepisów wprost wynika, że płatność w MPP dotyczy wyłącznie należności wynikają-
cej z otrzymanej przez podatnika faktury z wykazaną kwotą podatku VAT. Oznacza to
brak możliwości zastosowania split payment do regulowania płatności, które nie doty-
czą czynności, z którymi VATU wiąże konieczność wystawienia faktury i rozliczenia po-
datku VAT przez dostawcę towarów lub usług. Przykładowo, może to dotyczyć płatno-
ści zobowiązań wynikających np. z czynności objętych odwrotnym obciążeniem, rozli-
czeniem „VAT marża”, niepodlegających opodatkowaniu VAT w Polsce, opodatkowanych
0% stawką VAT, zwolnionych z VAT czy pozostających poza systemem VAT.

Szczegółowe kwestie dotyczące warunku posiadania faktury i powiązania płatności
w MPP z fakturą zostały opisane w pkt 6.

Jednocześnie przepisy dotyczące MPP nie wiążą bezpośrednio stosowania tego mecha-
nizmu z nabyciem towaru lub usługi, lecz z otrzymaniem faktury z wykazaną kwotą po-
datku VAT. Oczywistym jest, że wystawienie faktury powinno wiązać się z wykonaniem
czynności opodatkowanej, gdyż faktura stanowi wyłącznie sposób jej udokumentowania.
Można sobie jednak wyobrazić dokonanie płatności w MPP za tzw. pustą fakturę, niedo-
kumentującą żadnej transakcji. Podatnik – odbiorca faktury ponosi wówczas takie same
konsekwencje jak w przypadku użycia zwykłego przelewu, bez MPP, tj. brak prawa do
odliczenia podatku naliczonego (art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a VATU), dodatkowe zobowią-
zanie w wysokości 100% kwoty odliczonego niesłusznie VAT (art. 112c VATU), a także
odpowiednie sankcje dla osób fizycznych odpowiedzialnych za taki proceder, nakładane
na podstawie KKS i KK. W tej sytuacji nie można zastosować ochrony wynikającej z płat-
ności w MPP (art. 108c ust. 3 VATU), chociaż w tym zakresie istotne jest uzasadnienie,
że podatnik wiedział o tym, że faktura zapłacona z zastosowaniem MPP stwierdza czyn-
ności, które nie zostały dokonane (szerzej na ten temat w Rozdziale V).
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4. Dobrowolność korzystania z MPP
Wprowadzony w Polsce model MPP jest formalnie dobrowolny. Wynika to z art. 108a
VATU, który stanowi, że podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku,
przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować
mechanizm podzielonej płatności.

Nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę z podatkiem VAT może każdorazowo
zdecydować, czy dokona płatności należności (w całości lub części) w tradycyjny spo-
sób w pełnej kwocie na rachunek rozliczeniowy dostawcy, czy też zastosuje MPP. Na-
bywca może podejmować decyzję o zastosowaniu MPP w odniesieniu do każdej otrzyma-
nej faktury. Może więc uznać, że tylko niektóre faktury wystawione przez konkretnego
dostawcę będą regulowane w formule MPP, a pozostałe w całości na zwykły rachunek
rozliczeniowy bądź w inny sposób.

Przepisy dotyczące MPP wprowadziły szereg zachęt, których celem jest skłonienie na-
bywcy do dokonywania płatności za faktury w formie MPP, obejmujących przede wszyst-
kim brak stosowania w odniesieniu do niego sankcji administracyjnych, o których mowa
w art. 112 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c VATU, w sytuacji gdyby okazało się, że podat-
nik błędnie dokonał odliczenia VAT na podstawie takiej faktury, a także wyłączenie so-
lidarnej odpowiedzialności nabywcy w przypadku zakupu określonych towarów wymie-
nionych w załączniku Nr 13 do VATU (szerzej na temat korzyści dla nabywcy związanych
ze stosowaniem MPP w Rozdziale V).

W praktyce okazuje się, że dobrowolność stosowania MPP nie jest pełna, gdyż uzależ-
niona jest od wyboru sposobu płatności przez kontrahentów podatnika nabywających od
niego towary czy usługi. Jeśli istotne kwoty podatku VAT wynikającego z faktur sprze-
dażowych zostaną uregulowane w formie split payment, wymusi to również ten sposób
zapłaty za faktury zakupowe, aby upłynnić środki z rachunku VAT. Wynika to z ogra-
niczonych możliwości dysponowania środkami na nim zgromadzonymi. Działa tu efekt
domina, czy inaczej mechanizm kół zębatych, gdzie większe koła (duże podmioty regu-
lujące istotne kwotowo faktury) wciągają w formułę split payment mniejsze koła – pod-
mioty, które otrzymują część należności na rachunek VAT i nie mogą ich swobodnie roz-
dysponować na dowolne cele, a więc dalej płacą w MPP swoim dostawcom.

W kontekście dobrowolności stosowania MPP przez nabywcę powstaje pytanie, czy ist-
nieje możliwość zastrzeżenia przez sprzedawcę braku możliwości zapłaty za wystawione
przez niego faktury w formie split payment i tym samym nieuznawanie dokonanych w ten
sposób wpłat za uregulowanie wierzytelności wynikających z jego faktur. Rozstrzygnię-
cie tej kwestii pozostaje w zakresie przepisów prawa cywilnego i wynikającej z nich za-
sady swobody umów. Strony transakcji mogą przyjąć w ramach umownych warunków,
że nabywca nie będzie dokonywał płatności w MPP. Takiego rozwiązania sprzedawca nie
ma jednak prawa narzucić jednostronnie. Z drugiej strony, nawet w przypadku istnienia
takich zapisów w umowie, nie mogą one skutecznie wyłączyć prawa nabywcy do zasto-
sowania MPP wynikającego z VATU. Naruszenie przez nabywcę zapisów kontraktowych
może ewentualnie wiązać się z egzekwowaniem kar przez sprzedawcę na gruncie cywil-
noprawnym, choć i w tym zakresie istnieją wątpliwości, czy można zastrzec karę umowną
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w kontekście spełnienia świadczenia pieniężnego. Trzeba bowiem pamiętać, że właści-
cielem środków na rachunku VAT jest wystawca faktury. Ponadto, technicznie bank na-
bywcy przelewa całą kwotę brutto wynikającą z faktury na rachunek rozliczeniowy sprze-
dawcy, a dopiero bank sprzedawcy rozdziela tę kwotę odpowiednio na dwa rachunki, sto-
sownie do dyspozycji zawartej w komunikacie przelewu. Nie jest również jednoznaczne,
czy w takim przypadku można mówić o powstaniu szkody, skoro zobowiązanie zostało
przez nabywcę uregulowane w całości, lecz część środków wpłynęła na rachunek VAT
(co może jednak mieć negatywny wpływ na przepływy finansowe sprzedawcy). W ocenie
autorów zapłata w MPP, nawet wbrew zapisom umownym, oznacza spełnienie świadcze-
nia przez nabywcę, a zatem ewentualny pozew sprzedawcy o zapłatę przeciwko nabywcy
byłby niezasadny. Zapewne te i inne dylematy będą w przyszłości przedmiotem rozstrzy-
gnięć sądów w sporach cywilnoprawnych.

Do powyższej kwestii odniósł się MF w objaśnieniach podatkowych z 29.6.2018 r., stwier-
dzając: „Przyznanie inicjatywy co do wyboru stosowania MPP płacącemu nie oznacza
jednak, że sprzedawca nie będzie mógł zastrzec w umowie, że nie chce stosować takiej
formy rozliczeń. Kontrahenci mają w tym zakresie swobodę, wynikającą z zasady swo-
body umów i sami decydują, w jaki sposób dokonują rozliczeń przeprowadzanych trans-
akcji. Postanowienia umowne kontrahentów wywołują przy tym skutki tylko na poziomie
relacji kontraktowej między kontrahentami i nie wpływają na regulacje ustawy wprowa-
dzającej MPP”.

W tym zakresie objaśnienia podatkowe MF nie będą miały jednak znaczenia w sporach
wynikłych na gruncie KC, gdyż ochrona dla podatników, którzy się do nich zastosują wy-
nikająca z OrdPU dotyczy prawa podatkowego, nie zaś innych dziedzin prawa.

Tym bardziej podatnicy w sporach sądowych nie będą mogli powoływać się na stano-
wisko MF wyrażone w odpowiedzi na interpelację poselską Nr 18445 z 31.1.2018 r.
(PT8.054.8.2018), w której podsekretarz stanu zdaniem autorów zbyt daleko poszedł
w interpretowaniu relacji cywilnoprawnych w kontekście braku stosowania MPP i wycią-
gnął niesłuszne wnioski. Stwierdził on mianowicie, że: „W ramach swobody zawierania
umów podatnicy mogą stosować różne postanowienia umowne wyłączające możliwość
rozliczania się w MPP (np. rabaty za nieskorzystanie z MPP), jednakże nabywca powinien
w takiej sytuacji mieć pełną świadomość, na co się godzi i z czego rezygnuje w razie oka-
zania się, że dostawca może okazać się podatnikiem nieuczciwym. Dla nabywcy odmowa
sprzedawcy rozliczenia transakcji z użyciem MPP powinna stać się pierwszym sygnałem
do tego, że z jakichś powodów sprzedawca uniemożliwia nabywcy skorzystanie z bezpie-
czeństwa transakcji, jaką daje mu MPP”. Odnosząc się do powyższej wypowiedzi, należy
zauważyć, że – jak wskazano powyżej – zapisy umowne nie mogą skutecznie wyłączyć
stosowania MPP. Po drugie, MPP wcale nie zapewnia bezpieczeństwa transakcji, gdyż
formalnie nie jest równoznaczny z dochowaniem należytej staranności. Po trzecie wresz-
cie, brak chęci do stosowania MPP, a nawet proponowanie w zamian za to rabatów ce-
nowych przez sprzedawcę, nie powinny oznaczać podejrzenia o jakiekolwiek nieuczciwe
zamiary. Takie działania mogą być efektem prostej kalkulacji biznesowej, z której wynika
większa opłacalność finansowa obniżki cen przez sprzedawcę w kontekście posiadania
zablokowanych środków na rachunku VAT i konieczności korzystania z finansowania ze-
wnętrznego.
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Należy także pokreślić, że organy podatkowe nie mają żadnych podstaw, aby stosować
jakiekolwiek negatywne konsekwencje wobec nabywcy w zakresie odliczenia podatku
VAT tylko z tego powodu, że nie dokonał on płatności należności wynikającej z danej
faktury przy zastosowaniu MPP. Przy odliczaniu VAT mają bowiem zastosowanie ogólne
zasady, decydują o tym warunki materialne, z uwzględnieniem ewentualnych przesłanek
dochowania należytej staranności w przypadku sporów dotyczących działania w dobrej
wierze i nieświadomego udziału nabywcy w procederze oszukańczym.

5. Płatności częściowe w MPP
Z art. 108a ust. 2 VATU wynika, że płatność dokonana w MPP może dotyczyć całości
lub części kwoty należności wynikającej z otrzymanej faktury (decyduje o tym każdora-
zowo nabywca – patrz pkt 4). Oznacza to, że część należności może zostać zapłacona
przelewem w modelu split payment (odpowiednio część kwoty odpowiadającej kwocie
netto i część kwoty odpowiadającej kwocie VAT), a pozostała część może zostać uregu-
lowana zwykłym przelewem na rachunek rozliczeniowy dostawcy, bądź w inny sposób,
np. w drodze potrącenia wzajemnych należności i zobowiązań, poprzez barter czy też
gotówką.

Co więcej, przepis art. 108a ust. 2 pkt 2 VATU wyraźnie wskazuje, że możliwa jest zapłata
w MPP wyłącznie całości lub części kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, podczas gdy
kwota odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest rozliczona w inny sposób.

Ważne

Możliwe jest skorzystanie z MPP w odniesieniu do części należności z faktury lub do zapłaty w ten
sposób tylko samej kwoty odpowiadającej VAT, podczas gdy kwota netto zostanie uregulowana
w inny sposób bądź w późniejszym terminie.

Nabywca może dokonać zapłaty należności brutto wynikającej z faktury w taki sposób,
że kwota netto podlega potrąceniu, natomiast kwota równa VAT jest regulowana prze-
lewem w formule MPP. Jest to rozwiązanie w pełni prawidłowe i pozwalające na zacho-
wanie przez nabywcę korzyści ze stosowania metody split payment (patrz Rozdział V).
Komunikat przelewu wówczas jest wypełniany w ten sposób, że kwota odpowiadająca
wartości brutto jest równa kwocie odpowiadającej kwocie VAT.

Przykład

W objaśnieniach podatkowych z 29.6.2018 r. podano kilka przykładów liczbowych obrazujących
częściowe płatności w MPP:

Przykładowo, podatnik otrzymał fakturę na kwotę 1000 zł + 230 zł VAT. Może zapłacić w MPP:
a) całą kwotę, wpisując w komunikacie przelewu kwotę 1230 zł brutto oraz 230 zł VAT;
b) część kwoty, wpisując w komunikacie przelewu kwotę np. 500 zł brutto oraz 115 zł VAT

[przyp. autorów: kwota brutto została błędnie podana jako 500 zł, gdyż powinna wynosić
615 zł], albo
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c) tylko kwotę odpowiadającą kwocie VAT, wpisując w komunikacie przelewu kwotę 230 zł
brutto i 230 zł VAT, albo

d) tylko część kwoty odpowiadającej kwocie VAT, wpisując w komunikacie przelewu kwotę
np. 115 zł brutto i 115 zł VAT.

Innym przykładem częściowej płatności w MPP może być zapłata za fakturę wystawioną
w walucie obcej w ten sposób, że kwota netto zostanie wpłacona w walucie obcej na od-
rębny rachunek walutowy dostawcy, zaś kwota równa VAT z faktury zostanie uregulo-
wana w złotych, co umożliwi jej zapłatę w MPP. Z punktu widzenia przepływów finanso-
wych jest to korzystniejszy sposób regulowania płatności za faktury walutowe niż płat-
ność całej kwoty brutto w walucie, co również jest możliwe, mimo że wystawca faktury
jest zobowiązany wykazać na fakturze kwotę VAT w PLN (art. 106e ust. 11 VATU). Re-
gulacje dotyczące MPP przewidują możliwość uiszczania w tym systemie jedynie kwoty
odpowiadającej kwocie VAT, a pozostałej część faktury w inny sposób (w tym przypadku
na odrębny rachunek walutowy dostawcy).

W praktyce może również się zdarzyć, że nabywca towarów i usług, z braku wystarcza-
jących środków, zdecyduje o przekazaniu na rachunek VAT dostawcy kwoty odpowiada-
jącej kwocie VAT z faktury, zaś w terminie płatności nie ureguluje kwoty netto. Strony
mogą również zastosować dłuższy termin płatności w odniesieniu do kwoty netto wyni-
kającej z faktury, zaś płatność kwoty odpowiadającej VAT zostanie uregulowana w krót-
szym terminie przy użyciu MPP (np. umożliwiającym otrzymanie tej kwoty przed ter-
minem zapłaty zobowiązania podatkowego za okres rozliczeniowy, w którym transak-
cja została wykazana w sprzedaży). Jest to możliwe przy zastosowaniu MPP. Do takiego
przypadku również należałoby zastosować komunikat przelewu wpisując tę samą kwotę
jako kwotę VAT i kwotę odpowiadającą wartości brutto. Powstaje pytanie o implikacje
takiej płatności w świetle regulacji dotyczących ulgi na złe długi, czyli prawa do doko-
nania korekty podatku VAT należnego w przypadku nieuregulowania całości lub części
należności z faktury w ciągu 150 dni i odpowiednio obowiązku dokonania korekty po-
datku naliczonego przez nabywcę (art. 89a i 89b VATU). Możliwa byłaby argumentacja,
że takie prawo (obowiązek) nie istnieje z uwagi na uregulowanie kwoty podatku VAT.
Przepisy dotyczące korekty podatku VAT należnego przy częściowej płatności odnoszą się
do podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytel-
ności, której nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 89a ust. 1 VATU). Analo-
gicznie po stronie podatku naliczonego, w przypadku częściowego uregulowania należ-
ności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub
na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną
część należności. Należy jednak podkreślić, że płatność w formie split payment na rachu-
nek VAT dostawcy dotyczy kwoty odpowiadającej kwocie VAT wykazanej na fakturze, nie
zaś stricte kwoty podatku VAT. Oznacza to, że zapłata tylko kwoty równej kwocie VAT
z faktury stanowi częściowe uregulowanie należności brutto z niej wynikającej, nie zaś
uregulowanie samego VAT. W konsekwencji, zapłacona w MPP kwota (odpowiadająca
VAT) podlega proporcjonalnemu zaliczeniu na poczet całej należności, a w odniesieniu
do kwoty nieuregulowanej zastosowanie mają przepisy dotyczące korekty podatku VAT
(po stronie podatku należnego i naliczonego).
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Analogiczne podejście należy zastosować w przypadku częściowej płatności w MPP w od-
niesieniu do kasowej metody powstania obowiązku podatkowego (art. 19a ust. 5 pkt 1
oraz art. 21 ust. 1 VATU). Częściowa płatność w formie split payment skutkuje odpowied-
nio powstaniem obowiązku podatkowego w odniesieniu do otrzymanej części płatności
(traktowanej jako kwota brutto), niezależnie czy ta część odpowiada kwocie VAT z fak-
tury czy innej kwocie.

Takie samo stanowisko przyjęło MF w objaśnieniach podatkowych z 29.6.2018 r., wska-
zując: „W przypadku uregulowania przez nabywcę płatności wynikającej z faktury w nie-
pełnej wysokości, kwotę zapłaconą w MPP należy traktować jako uregulowanie czę-
ści należności wynikającej z faktury. Nie ma w takim przypadku znaczenia wysokość
kwoty, która zgodnie z komunikatem przelewu wpłynie na rachunek VAT, stanowi ona
bowiem część należności wynikającej z faktury. Ta część należności, która została zapła-
cona w MPP podlega proporcjonalnemu rozliczeniu dla zastosowania praw i obowiąz-
ków wynikających z innych przepisów VATU. MPP to dodatkowy sposób płatności, który
w żaden sposób nie wpływa na inne instytucje prawne, takie jak ulga na złe długi, czy
moment powstania obowiązku podatkowego w metodzie kasowej”.

W objaśnieniach podatkowych z 29.6.2018 r. MF odniosło się również do sytuacji, w któ-
rej w systemie split payment dokonywana jest częściowa płatność należności z otrzymanej
faktury, gdyż wynika to z wystawienia przez dostawcę, jeszcze przed otrzymaniem za-
płaty, faktury korygującej in minus kwoty podstawy opodatkowania i podatku VAT z fak-
tury pierwotnej. Taka faktura korygująca może też obejmować korektę in plus. Zdaniem
MF, w komunikacie przelewu należy uwzględnić obie faktury – pierwotną i korektę. Jest
to rozwiązanie kontrowersyjne, niemające oparcia w przepisach, ale korzystne dla po-
datników, gdyż upraszcza rozliczenia. W odniesieniu do takiej sytuacji w objaśnieniach
podatkowych uznano: „W przypadku otrzymania przez podatnika faktury korygującej
zwiększającej lub zmniejszającej podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku jeszcze
przed dokonaniem zapłaty za fakturę pierwotną możliwe jest uregulowanie w MPP
płatności wynikającej z obydwu faktur jednym komunikatem przelewu. W takim przy-
padku, w komunikacie przelewu należy podać numer faktury pierwotnej oraz kwotę wy-
nikającą z faktury pierwotnej oraz faktury korygującej. Takie postępowanie nie narusza
zasady powiązania płatności w MPP z fakturą, ponieważ faktura korygująca modyfikuje
wartości wskazane na fakturze pierwotnej. W sytuacji opisanej powyżej, należność dla
dostawcy/usługodawcy to kwota wynikająca łącznie z faktury pierwotnej i faktury ko-
rygującej. W tym zakresie należy uznać, że kwotą wskazaną na fakturze, o której mowa
w art. 108c VATU, będzie kwota wynikająca z faktury pierwotnej, powiększona lub po-
mniejszona o kwotę wynikającą z powiązanej z nią faktury korygującej”.

6. Wymóg posiadania faktury i powiązanie płatności
z fakturą
Obowiązująca procedura MPP wymaga posiadania faktury z wykazaną kwotą podatku
VAT oraz powiązania płatności z konkretną fakturą. Wynika to z odwołania się w przepi-
sach dotyczących MPP do „podatników, którzy otrzymali faktury z wykazaną kwotą po-
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datku VAT”. Komunikat przelewu wymaga wprost podania numeru konkretnej faktury,
której dotyczy przelew w split payment.

Po pierwsze, oznacza to konieczność otrzymania faktury przed dokonaniem przelewu
przy użyciu MPP. Organy podatkowe mogą nie zaakceptować właściwego zastosowania
MPP (mimo technicznego wykonania przelewu w tej formie przez bank) w sytuacji, gdy
podatnik wpisze numer faktury w komunikacie przelewu, ale fizycznie jej nie posiada
(czy to w formie papierowej, czy elektronicznej). Nabywca może bowiem uzyskać od do-
stawcy numer faktury i niezbędne dane kwotowe (np. w korespondencji) jeszcze przed
otrzymaniem samego dokumentu. Konsekwencją dokonania w takiej sytuacji płatności
w formie MPP, w razie sporu z organem podatkowym, będzie brak możliwości zastoso-
wania ochrony dla nabywcy wynikającej z art. 108c VATU.

Po drugie, brzmienie przepisów oznacza konieczność dokonywania w MPP osobnych
przelewów dla każdej faktury, co stanowi istotny praktyczny problem dla podatników,
którzy chcieliby zastosować płatności w split payment w większej skali, bądź są nawet do
tego zmuszeni, aby nie blokować środków na rachunku VAT.

Ważne

Przepisy dotyczące MPP nie pozwalają na dokonywanie zbiorczych przelewów za faktury, tj. doko-
nywania łącznej zapłaty za więcej niż jedną fakturę jednym przelewem.

W objaśnieniach podatkowych z 29.6.2018 r. MF wprost stwierdziło: „W związku z tym,
że zapłata w MPP musi być powiązana z konkretną fakturą, płatność w MPP nie ma za-
stosowania do przelewów zbiorczych.

Należy przy tym rozróżnić dwie sytuacje:
1) podatnik zleca bankowi dokonanie np. 500 przelewów, przekazując informacje

o 500 przelewach dotyczących 500 faktur – w takiej sytuacji mechanizm podzielo-
nej płatności może zostać zastosowany, ponieważ będzie możliwe powiązanie kon-
kretnej płatności z konkretną fakturą, a tylko zlecenie dla banku ma formę zbiorczą,

2) podatnik chciałby zapłacić jednym przelewem np. za 50 faktur otrzymanych od jed-
nego kontrahenta – w takiej sytuacji nie jest możliwe zastosowanie MPP”.

W związku z koniecznością odniesienia się do konkretnej faktury przy dokonywaniu płat-
ności w MPP należy pamiętać, że również przy realizacji przelewów dotyczących cało-
ści lub części ceny uiszczanej przed dokonaniem dostawy towarów/wykonaniem usługi
(zaliczki, przedpłaty, zadatku), konieczne jest posiadanie faktury przez podatnika do-
konującego płatności. Powszechną praktyką jest dokonywanie płatności zaliczkowych
na podstawie faktur pro forma, not księgowych czy wezwań do zapłaty, a sama faktura
jest wystawiana dopiero po otrzymaniu płatności. Taka praktyka wynika z historycznych
przepisów, obowiązujących przed 2014 r., które w istocie pozwalały wystawić fakturę do-
piero po otrzymaniu płatności (w ciągu 7 dni). Obecnie faktura dotycząca płatności za-
liczkowej może być wystawiona nawet 30 dni przed otrzymaniem zaliczki (powstaniem
obowiązku podatkowego) i do 15 dnia miesiąca następnego po jej otrzymaniu (art. 106i
ust. 2 i ust. 7 pkt 2 VATU). Nie ma zatem przeszkód, aby nabywcy domagali się wystawie-
nia faktury zaliczkowej, na podstawie której dokonają płatności, stosując MPP.
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Powyższe stanowisko potwierdza MF w objaśnieniach podatkowych z 29.6.2018 r.: „Me-
chanizm ten może być również stosowany do regulowanie przedpłat, zaliczek, zadatków,
czy rat, jednakże tylko wtedy, gdy nabywca przed dokonaniem płatności otrzyma na tę
okoliczność fakturę”.

Jednocześnie MF w objaśnieniach podatkowych jednoznacznie wykluczyło możliwość
zapłaty w split payment za fakturę pro forma. Kwestia ta w opinii autorów nie jest jed-
nak jednoznaczna. MF uznało: „Nie będzie natomiast możliwe zastosowanie mechani-
zmu podzielonej płatności w przypadku otrzymania przed dostawą towarów czy świad-
czeniem usług dokumentu zwanego potocznie fakturą pro forma. Dokument ten nie jest
bowiem fakturą w rozumieniu przepisów VATU”. To ostatnie stwierdzenie MF jest w na-
szej ocenie kontrowersyjne z uwagi na zbytnie uogólnienie. Przepisy VATU nie wymagają
bowiem nazwania dokumentu „fakturą”, aby była ona uznana za fakturę. Faktura zdefi-
niowana jest w art. 2 pkt 31 VATU jako dokument w formie papierowej lub w formie elek-
tronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Jeśli zatem faktura określona jako pro forma zawierałaby wszystkie elementy wymagane
dla faktury, należałoby uznać, iż takim dokumentem jest i podanie jej numeru w komu-
nikacie przelewu byłoby uzasadnione, a tym samym nabywca uzyskałby ochronę z zasto-
sowania MPP.

Tymczasem MF zwraca uwagę w objaśnieniach podatkowych na brak ochrony dla doko-
nującego płatności w kontekście m.in. płatności za faktury pro forma. „W sytuacji zapłaty
z wykorzystaniem komunikatu przelewu dedykowanego dla podzielonej płatności, która
nie dotyczy konkretnej faktury (poza wyjątkami wskazanymi w VATU), płatność taka nie
będzie rodzić skutków, o których mowa w art. 108c ust. 1 i 2 VATU, tzn. nie będzie wy-
łączała odpowiedzialności solidarnej, dodatkowego zobowiązania oraz podwyższonych
odsetek od zaległości, ponieważ nie będzie możliwości powiązania płatności z kwotą od-
powiadającą kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury, o której mowa w tych
przepisach”.

W sytuacji gdy faktura pro forma nie spełnia wymogów wynikających z definicji faktury
(tj. nie zawiera wymaganych danych), to w istocie powstaje pytanie o możliwość zwrotu
środków przez dostawcę, który otrzymał płatność odpowiadającą kwocie VAT na rachu-
nek VAT. Bank nie weryfikuje bowiem poprawności działania nabywcy, więc technicznie
taki przelew zostanie zrealizowany. Ponieważ wypłata środków z rachunku VAT jest ści-
śle regulowana (patrz Rozdział IV pkt 5), formalnie brak jest podstaw do zwrotu środków
otrzymanych na podstawie faktury pro forma na rachunek VAT. Nie można uznać, że jest
to płatność otrzymana nienależnie przez dostawcę, skoro jest zgodna z ustaleniami i doty-
czy konkretnej transakcji. Jest to pewna luka w przepisach o split payment, gdy dokonana
w ten sposób płatność nie chroni nabywcy, a jednocześnie nie ma formalnej możliwości
jej zwrotu. Jest to sytuacja korzystna dla Skarbu Państwa, ponieważ środki pozostaną
na rachunku VAT (czyli w systemie przepływów VAT bezpiecznym z punktu widzenia in-
teresów budżetu państwa). Z drugiej strony, zwrócenie środków przez dostawcę w takiej
sytuacji również jest technicznie możliwe i bank dokona takiego przelewu na rachunek
VAT nabywcy (bez weryfikacji jego zasadności). Może wówczas dojść do sporu między
podatnikami na gruncie cywilnoprawnym. Również w tej drugiej sytuacji (zwrotu środ-
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ków), pozostaną one w bezpiecznym dla Skarbu Państwa obiegu podatku VAT, w ramach
rachunków VAT.

Przykładem problematycznym w kontekście przypisania płatności do konkretnej faktury
jest sytuacja, w której nabywca podaje w komunikacie przelewu konkretną fakturę, do-
konując płatności w MPP, natomiast sprzedawca zalicza tę płatność na poczet innej,
najstarszej wymagalnej wierzytelności. Jeśli strony ustaliły w tym zakresie stosowanie
art. 451 KC, to wierzyciel ma takie prawo i zasad tych nie mogą modyfikować przepisy
prawa podatkowego. Mogą w tym zakresie powstać spory między podatnikami na grun-
cie prawa cywilnego, zależnie od zapisów konkretnych umów. Nawet bez stosowania
MPP występują sytuacje, gdy dokonujący płatności w zwykłym trybie wskazuje numer
faktury w poleceniu przelewu, zaś sprzedawca zalicza płatność na poczet innej wyma-
galnej wierzytelności.

Istotne wątpliwości budzi w takim wypadku stosowanie przepisów dotyczących korzy-
ści, które przysługują nabywcy w związku ze stosowaniem MPP, określonych w art. 108c
ust. 1 VATU (patrz Rozdział V). Wątpliwości te wynikają z brzmienia powołanego prze-
pisu, który stanowi, że nie stosuje się określonych regulacji sankcyjnych VATU „do wy-
sokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury, zapła-
conej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności”. W konsekwencji, zagadnie-
niem problematycznym jest to, czy w istocie można mówić o zapłacie konkretnej faktury
wskazanej przez nabywcę w komunikacie przelewu, jeśli wierzyciel zaliczył płatność
na poczet innej wierzytelności. Jedynie wykładnia celowościowa może dostarczać argu-
mentów przemawiających za zachowaniem ochrony przez nabywcę, gdyż w istocie jego
zamiarem była płatność za wskazaną przez niego fakturę, a dodatkowo cel systemu MPP
został osiągnięty, gdyż kwota wpłaconego VAT wpłynęła na rachunek VAT dostawcy, a za-
tem nie została narażona na wyprowadzenie jej z obiegu podatku VAT.

Może powstać również wątpliwość dotycząca zastosowania przepisów o uldze na złe
długi, tj. prawa do dokonania korekty podatku VAT należnego w przypadku nieuregulo-
wania całości lub części należności z faktury w ciągu 150 dni i odpowiednio obowiązku
dokonania korekty podatku naliczonego przez nabywcę (art. 89a i 89b VATU). Zdaniem
autorów konsekwentnie należy uznać, że skoro wierzyciel skutecznie zaliczył otrzymaną
płatność na poczet należności wynikającej z innej faktury niż wskazał dłużnik, tę pierw-
szą należy uznać za uregulowaną, a drugą nieuregulowaną z odpowiednimi konsekwen-
cjami dla obu stron transakcji. Przepisy art. 89a i 89b VATU są tak skonstruowane, że
skutki w zakresie VAT są symetryczne dla obu podatników – wystawcy i odbiorcy faktury
(organy podatkowe otrzymują informację o konkretnej fakturze objętej mechanizmem
korekty w ramach ulgi na złe długi od dostawcy, który zobowiązany jest złożyć taką in-
formację wraz z deklaracją VAT).

Analogiczna kwestia pojawia się w omawianej sytuacji w związku z rozpoznawaniem
obowiązku podatkowego na zasadzie kasowej w odniesieniu do określonych czynności
wskazanych w VATU (art. 19a ust. 5 pkt 1 oraz art. 21 ust. 1 VATU). Tak samo jak w przy-
padku ulgi na złe długi, jeśli wierzyciel – w ramach uzgodnionych warunków umownych,
działając w granicach art. 451 KC – może zaliczyć płatność na poczet innej faktury niż
wskazana przez nabywcę w komunikacie przelewu, w stosunku do czynności udokumen-
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towanej tą fakturą powstanie obowiązek podatkowy związany z otrzymaniem całości lub
części zapłaty.

Ciekawym przykładem powiązania płatności z fakturą dla potrzeb MPP jest sytuacja, gdy
płatność dokonywana jest przez nabywcę za fakturę, do której została już wystawiona
faktura korygująca zmieniająca podstawę opodatkowania i kwotę podatku (in plus bądź
in minus). W objaśnieniach podatkowych z 29.6.2018 r. uznano, że możliwe jest dokona-
nie płatności w MPP w kwocie skorygowanej, uwzględniającej fakturę korygującą i po-
danie w komunikacie przelewu jedynie kwoty faktury pierwotnej (patrz pkt 5).

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  2  p k t   3 1,  a r t.   1 5  u s t.   1, 2,  6,  a r t.   1 9,  a r t.   2 1,  a r t.   8 8,

 a r t.   8 9,  a r t.   9 0,  a r t.   1 0 6,  a r t.   1 0 8,  a r t.   1 1 2,  a r t.   1 1 3  u s t.   1
 V A T U,

•  z a ł ą c z n i k  N r  1 3  d o  V A T U,
•  a r t.  4 5 1   K C,
•  a r t.  6 2 a  P r B a n k,
•  a r t.  3 b  S p K a s y U.


