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Wstęp

Mechanizm podzielonej płatności, określany również skrótem MPP lub angielską nazwą split pay-
ment, został wprowadzony do polskiego porządku prawnego na podstawie przepisów ustawy
z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2018 r. poz. 62). Rozwiązanie to obowiązuje od 1.7.2018 r. i jest rozwiązaniem zupełnie
nowym jeśli chodzi o polski system podatkowy. MPP jest jednak stosowany w innych państwach UE
(Włochy, Czechy, Rumunia) oraz w szeregu państw trzecich (np. Turcja).

Wprowadzanie nowego i nieznanego dotychczas rozwiązania zrodziło wśród podatników oraz
osób rozliczających ich zobowiązania z tytułu VAT wiele wątpliwości praktycznych, a wokół stoso-
wania MPP narosło kilka mitów. Pomimo półrocznego vacatio legis przygotowanie się przez podat-
ników do stosowania MPP oraz wprowadzenie zmian w systemach bankowych umożliwiających
obsługę rachunków VAT i komunikatów przelewu wymagało w wielu wypadkach znaczących na-
kładów finansowych oraz czasu na opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań.

W momencie oddawania niniejszej książki do druku MPP obowiązuje już od trzech miesięcy. Mimo
iż zostały wydane interpretacje indywidualne, komunikaty Ministerstwa Finansów, a nawet obja-
śnienia podatkowe, to w dalszym ciągu pojawiają się problemy praktyczne i coraz nowsze wątpli-
wości odnośnie do stosowania MPP. Nie wydaje się też, aby wszystkie zostały szybko wyjaśnione
i rozwiązane. Dodatkowo, perspektywa wprowadzenia obowiązkowego MPP w miejsce odwrot-
nego obciążenia dla towarów wrażliwych, po uzyskaniu decyzji derogacyjnej Rady UE na wniosek
Komisji Europejskiej, spowoduje, że z tymi problemami i wątpliwościami będzie musiała zmierzyć
się znacznie większa grupa podatników.

Znajomość przepisów dotyczących MPP oraz ich stosowania w praktyce staje się więc coraz waż-
niejszą umiejętnością osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi, a także zarządzających
płynnością finansową przedsiębiorstw. Dlatego naszym celem było stworzenie publikacji nie tylko
przedstawiającej nowe regulacje prawne i wyjaśniającej czym jest MPP, rachunek VAT, komunikat
przelewu, ale również opisującej najważniejsze problemy praktyczne związane z ich stosowaniem.
Aby praca była przejrzysta i pozwalała na szybkie odszukanie konkretnych informacji pomagają-
cych rozwiązać problemy występujące w praktyce, nadaliśmy jej zasadniczej części formę pytań
i odpowiedzi. Wierzymy, że będzie ona atrakcyjna dla wszystkich Czytelników.

Niniejsza publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich w sposób opisowy przedstawia naj-
ważniejsze instytucje związane ze stosowaniem MPP, takie jak rachunek VAT, komunikat przelewu,
korzyści ze stosowania MPP oraz odpowiedzialność solidarną. Wskazuje ona również genezę MPP,
jego kształt na tle innych państw UE oraz omawia zapowiadane obecnie zmiany, które potencjalnie
mogą obowiązywać już od 2019 r.
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Z kolei druga część zawiera przedstawienie pytań i wątpliwości związanych ze stosowaniem MPP,
które autorzy napotkali w praktyce, w publikacjach prasowych czy też pytaniach podatników,
w tym także tych zgłaszanych formalnie do organów podatkowych w formie wniosków o wydanie
interpretacji indywidualnych.
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