Mechanizm Podzielonej Płatności
powstał na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62) wprowadzono m.in. zmiany do ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491).
Zmiana dotyczy określenia zasad mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana
w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę
na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała
zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek
bankowy dostawcy, tak zwany rachunek VAT. Mechanizm znajduje zastosowanie wyłącznie
do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B i pozostaje
bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów
(nieprowadzących działalności gospodarczej).
Dokonywanie podzielonej płatności będzie możliwe także dla klientów w bankowości
elektronicznej.
Poniżej przedstawiamy przykładowe wykonanie przelewu z użyciem mechanizmu podzielnej
płatności .

Przelew MPP
Aby wykonać przelew MPP należy mieć przynajmniej jedno konto rozliczeniowe skojarzone
z rachunkiem VAT również udostępnione w bankowości elektronicznej. Oba rachunki winny
mieć uprawnienie do wykonywania przelewów.
Przelew na fakturę VAT wykonujemy przez wejście w menu Przelewy, a następnie w kroku
pierwszym wybieramy Przelew VAT. Następne kroki

(2 i 3) są analogiczne jak

w przypadku zwykłego przelewu. Przy czym w kroku pierwszym zobaczymy tylko rachunki
rozliczeniowe skojarzone z rachunkiem VAT. W kroku czwartym system poprosi nas
o wprowadzenie następujących wartości :

 Typ przelewu - Należy wybrać odpowiedni (jak przy zwykłym przelewie)
 Rachunek odbiorcy - (jak przy zwykłym przelewie)
 Nazwa odbiorcy - (jak przy zwykłym przelewie)
 Identyfikator (NIP/PESEL) - Należy wprowadzić identyfikator zgodny z ustawą
 Nr faktury - Należy wprowadzić numer faktury
 Dodatkowa treść - Pole nieobowiązkowe
 Kwota brutto - nie może być zero
 Kwota VAT - nie może być zero i nie może być wyższa niż kwota brutto
 Kwota netto - to pole automatycznie się uzupełni
 Data wykonania przelewu - (jak przy zwykłym przelewie)
Jest również podana informacja o rachunku VAT i wolnych środkach na tym rachunku.
Następnie odbywa się autoryzacja przelewu .

Przelew US
Przelew na Urząd Skarbowy wykonywany jest w sposób tradycyjny. W drugim kroku trzeba
wybrać rachunek rozliczeniowy. Następnie symbol formularza i konkretny Urząd Skarbowy.
Wówczas system automatycznie sprawdza kilka zależności:
- czy na wybrany symbol można płacić z rachunku VAT (informacja ta przychodzi z KIR
razem z tabelami banków)
- czy wybrany wcześniej rachunek rozliczeniowy jest skojarzony z rachunkiem VAT
Jeśli ww. zależności zostaną spełnione to system automatycznie wyświetli informacje
o środkach na skojarzonym rachunku VAT, zablokuje odpowiednio środki i obciąży
w pierwszej kolejności konto VAT.

Historia operacji
Pełny dokument prezentowany będzie na rachunku rozliczeniowym, rachunki VAT.
Będą miały informacje o zasileniu/odprowadzeniu środków. Na potrzeby MPP przebudowano:
1) Zlecenia stałe - Przy zakładaniu nowego zlecenia stałego pojawia się zmodyfikowana
pierwsza belka z typem przelewu. Oczywiście można założyć zlecenie stałe na MPP oraz
przelew krajowy.
2) Definicje - dołożono możliwość zakładania nowej definicji MPP oraz dołożono nową belkę,
gdzie można zobaczyć jedynie przelewy MPP. W tym miejscu również przebudowano
interfejs przenosząc zakładanie nowych definicji w jedno kliknięcie w menu bocznym.
Nowa definicja, a następnie należy w kroku pierwszym wybrać typ przelewu.
3) Mój portfel – Rachunki VAT trafiają do belki Rachunki, a klawisz skrótu jaki tam
widnieje to Historia.
4) Rachunki – Dodano nową belkę Rachunki VAT, to w tym miejscu będzie zawarta
informacja o rachunku. Po wejściu w szczegóły rachunku otrzymamy informacje o: nazwie,
numerze rachunku, % depozytu, % debetu, saldzie na początek dnia ,
dostępne środki.

eCorpoNet
Opcja widoczna jedynie dla klientów, którzy maja podpięte rachunki VAT w bankowości
elektronicznej.

Przelew MPP
Aby wykonać przelew Faktura VAT należy mieć przynajmniej jedno konto rozliczeniowe
skojarzone z rachunkiem VAT. Przelew ten wykonujemy przez wejście w menu Przelewy, a
następnie w kroku pierwszym wybieramy Faktura VAT.

