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• Nowe Mikrorachunki podatkowe  

od 1 stycznia 2020 

• Kolejna faza digitalizacji, automatyzacji  

dla płatności przychodzących

• Harmonizacja opłat

• Zerowanie sald dla jednostek budżetowych

• Święta bankowe w grudniu 2019 r.

Wyciąg z Taryfy Prowizji 
i Opłat Bankowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy  
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1520)  
z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegną zasady zapłaty podatków do urzędu skarbo-
wego. Wprowadzony zostanie mikrorachunek podatkowy, czyli nowy indywidualny  
rachunek podatkowy, zawierający odpowiedni identyfikator podatkowy (NIP lub  
PESEL), służący do opłacania należności z tytułu PIT, CIT i VAT. 

Mikrorachunek podatkowy podatnik musi uzyskać we własnym zakresie, po podaniu 
identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL), za pośrednictwem strony internetowej 
Ministerstwa Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej lub w urzędzie skarbowym.

Generator mikrorachunku podatkowego jest już dostępny na stronie: 
 https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

W sytuacji, jeśli podatnik nie posiada numeru identyfikatora podatkowego (PESEL lub 
NIP), wpłaca należność na mikrorachunek podatkowy swojego urzędu skarbowego. Nowy 
numer swojego urzędu skarbowego można znaleźć w Obwieszczeniu Ministra Finansów 
ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych lub na stronach internetowych 
poszczególnych jednostek Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku zlecania 
przelewu na mikororachunek urzędu skarbowego w szczegółach przelewu należy podać 
numer dokumentu, np. paszportu, dowodu osobistego, w celu prawidłowej identyfikacji 
wpłaty przez urząd.

 
Dodatkowe informacje: 

•  zwroty nadpłat będą realizowane na rachunek bankowy zgłoszony przez podmiot 
lub w innej dopuszczalnej formie, tak jak dotychczas;

•  zaliczki na podatek pracowników będą wpłacane na mikrorachunek pracodawcy, 
czyli płatnika; 

•  pracodawca nie musi pozyskiwać mikrorachunków podatkowych swoich 
pracowników. Jako płatnik będzie dokonywał wpłat na swój indywidualny 
mikrorachunek podatkowy.

Pozostałe podatki (inne niż PIT, CIT i VAT) będą opłacane na dotychczasowych 
zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych, zgodnie  
z obwieszczeniem ws. wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Nowe Mikrorachunki podatkowe od 1 stycznia 2020

http://www.citibank.pl/poland/homepage/polish/analizy-tygodniowe.htm
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/kursy-walut.htm
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/CitiService.htm
http://www.citihandlowy.pl/poland/corporate/polish/files/wyciag_od_190311_pl.pdf
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/
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Kolejna faza digitalizacji, automatyzacji dla płatności przychodzących

Mając na celu poprawę jakości obsługi oraz przyspieszenie dostępności Państwa środków 
wynikających z płatności przychodzących na rachunek w walutach innych niż waluta rachunku, 
wprowadzamy automatyczny proces księgowania tych transakcji na rachunek zgodny z instrukcją. 
Zmiana wchodzi w życie 2.01.2020 r.

15 grudnia 2019 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do 
niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty, na mocy którego 
opłaty za usługi krajowe oraz transgraniczne realizowane na terenie UE i EOG zostają ujednolicone. 
W związku z tym w Citi Handlowy wprowadzimy zmiany w naszych cennikach mające na celu 
zrównanie stawek za usługi świadczone na terenie Polski i UE/EOG w następującym zakresie:

1.   wypłata środków z bankomatów przy użyciu Kart Debetowych Visa Business  
– zostanie wprowadzona jednolita stawka za wypłaty w kraju i za granicą,

 2.   płatności SEPA oraz płatności wysyłane SWIFT-em w walucie EUR do odbiorców  
w UE lub EOG – stawka za te płatności zostanie zrównana ze stawką taryfową za przelewy 
krajowe w PLN (równocześnie stawka za przelewy typu TARGET2 zostanie zrównana  
do poziomu stawki za SORBNET2),

 3.  Polecenie Zapłaty SEPA – opłata zostanie obniżona do poziomu opłaty za krajowe Polecenia 
Zapłaty.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w nowej Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych dla Klientów 
Korporacyjnych oraz Tabeli Opłat i Prowizji Kart Debetowych Visa Business, które zostaną 
opublikowane nie później niż 15 grudnia. W razie pytań prosimy o kontakt z Doradcą Bankowym. 

Harmonizacja opłat

Projekt ma na celu uproszczenie procesu dokonywania płatności z tytułu podatkowych  
i niepodatkowych należności budżetowych do urzędów skarbowych, jak również obsługi wpłat 
i zwrotów w organach podatkowych. Zgodnie z uzasadnieniem ustawodawcy wprowadzenie 
mikrorachunku podatkowego przyczyni się do zwiększenia komfortu podatnika w obszarze 
dokonywania płatności oraz oszczędności czasu, a także zminimalizuje ryzyko nieprawidłowego 
przekazania wpłat.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:  
https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/

Zwracamy Państwa uwagę, że Ministerstwo Finansów nie przewiduje okresu przejściowego.  
W związku z tym, aby Państwa zobowiązania wobec urzędu skarbowego zostały prawidłowo 
rozliczone po 31.12.2019 r., konieczne będzie stosowanie się do nowych zasad wykonywania tych 
przelewów. Dotyczy to również sytuacji, kiedy zlecają Państwo płatności jeszcze w 2019 r., ale  
z przyszłą datą waluty, z datą realizacji w roku 2020. 

Zgodnie z oczekiwaniem Ministerstwa Finansów wszystkie płatności do urzędu skarbowego powinny 
być wykonywane na dedykowanej do tego celu formatce podatkowej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.

https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/
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Zerowanie sald dla jednostek budżetowych

Uprzejmie informujemy, że jednostki budżetowe, które powinny mieć z końcem roku wyzerowane saldo 
rachunku, proszone są o przekazanie pisemnej dyspozycji do Banku w nieprzekraczalnym terminie do 
12 grudnia 2018 r.

Prosimy o przesyłanie dyspozycji na adres: 
Strefa Dokumentacji Klienta 
ul. Senatorska 16 
00-923 Warszawa

W celu zapewnienia sprawnej obsługi prosimy, aby dyspozycje były podpisane zgodnie z Kartą Wzorów 
Podpisów dostępną w Banku, a w przypadku dyspozycji wielostronicowych – prosimy, aby wymagane 
podpisy znajdowały się na każdej ze stron.

Prezentujemy Państwu dni w grudniu 2019 r., w których dokonane zlecenia będą realizowane 
następnego dnia roboczego ze względu na dni wolne od pracy w danym kraju.
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6 ES, FI

16 ZA

24 AT, BG, CZ, DE, DK, EE, FI, HU, IS, LT, NO, PT, SE, SK
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LU, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SG, SK, SL, UA, US, ZA

26 AT, AU, BE, BG, CA, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EU, FI, FR, GB, GR, HK, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, 
LV, NL, NO, PL, RO, SE, SK, SL, ZA

27 HU, IE

31 DE, DK, JP, SE, SL, UA

Święta bankowe w grudniu 2019 r.

GODZINY PRZYJMOWANIA ZLECEŃ PRZEZ KIR W DNIACH 24 I 31 GRUDNIA 2019:

–  W systemie ELIXIR odbędą się I i II sesja rozliczeniowa według standardowych godzin  
Krajowej Izby Rozliczeniowej. 

–  W systemie Euro Elixir odbędzie się sześć sesji rozliczeniowych według standardowych  
godzin Krajowej Izby Rozliczeniowej.

–  Przelewy Express Elixir będą realizowane przez bank w standardowych  
godzinach 07:00 – 18:00.

Godziny przyjmowania zleceń do realizacji przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. przekazane 
zostaną Państwu w wydaniu specjalnym Biuletynu w grudniu 2019 r.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym 
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Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.


