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Wypędy, 2019-12-19 

KOMUNIKAT 

Mechanizm Podzielonej Płatności i 
Biała Lista Podatników

Szanowni Państwo, 

W związku z wejściem w życie od 1 listopada 2019r. przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności 

„split payment” informujemy, że od dnia 01.01.2020r. każda wystawiona przez naszą firmę faktura sprzedaży, będzie 

zawierała obligatoryjnie adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.  

Płatność w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy VAT jest obowiązkowa, jeśli 

łącznie spełnione są dwa warunki:  

1. nabyte towary lub usługi są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy VAT

2. płatność dotyczy faktury, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia

6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców, czyli mówiąc ogólnie wartość transakcji przekracza 15 000 PLN 

W związku z tym, że w naszym asortymencie znajdują się towary z załącznika nr 15, a często wartość faktury opiewa na 

kwotę przekraczającą 15 000 PLN, chcąc uniknąć niepotrzebnych pomyłek, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu adnotacji 

„mechanizm podzielonej płatności” na wszystkich fakturach.  

Płatność metodą „split payment” jest dozwolona niezależnie od tego, czy dana transakcja spełnia wymogi ustawy i nie 

rodzi to żadnych konsekwencji zarówno dla wystawcy faktury, jak i dla jej odbiorcy. Taki sposób wystawiania faktur zwalnia nas z 

obowiązku kontrolowania wystawionych faktur pod kątem poprawności oznaczania ich odpowiednim opisem i pozwala uniknąć 

ewentualnych błędów.  

Ponadto, w związku z wprowadzeniem tzw. „Białej Listy Podatników” prosimy o zweryfikowanie rachunków bankowych 

wskazanych na fakturach z rachunkami bankowymi zgłoszonymi do Urzędu Skarbowego.  

W przypadku, gdy podany przez Państwa rachunek bankowy od 1 stycznia 2020r. nie będzie widoczny w udostępnionym 

rejestrze – Białej listy Podatników, 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/, Spółka zmuszona będzie wstrzymać płatność do czasu 

zgłoszenia rachunku bądź ureguluje zobowiązanie na inny rachunek, który będzie widoczny w rejestrze. 

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji, 

Zarząd HAKOM Sp. z o.o. Sp. k. 


