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Szybki kontakt z Doradcą CitiService:

tel.: 801 24 84 24; 22 690 19 81

Analizy rynkowe

Tabela kursów

Wyciąg z Taryfy Prowizji 
i Opłat Bankowych

Aktualności CitiService

• Zaświadczenia dla Audytora

• Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)

• Święta bankowe w styczniu i lutym 2018 r.

Zbliża się okres wzmożonego zamawiania zaświadczeń 
audytowych w związku z prowadzoną przez Państwa 
działalnością. Aby sprostać Państwa oczekiwaniom 
w zakresie zawartości przygotowywanych przez 
Citi Handlowy dokumentów audytowych, chcielibyśmy 
przybliżyć Państwu zakres informacji umieszczonych 
na poszczególnych rodzajach zaświadczeń:

• Audyt standardowy (opłata zgodnie z TOiP - 
200 PLN), przygotowywany maksymalnie w czasie 
3 dni roboczych — zawiera informację o saldach 
na wszystkich rachunkach bankowych.

• Audyt niestandardowy (opłata zgodnie z TOiP 
— 1000 PLN), przygotowywany maksymalnie 
w czasie 5 dni roboczych — zawiera odpowiedzi 
na wszystkie pytania audytora, zgodnie 
z wnioskiem audytowym.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu 
z Doradcami CitiService.

Zaświadczenia dla Audytora

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/files/wyciag_od_170501_pl.pdf
http://www.citibank.pl/poland/corporate/polish/CitiService.htm


www.citihandlowy.pl  
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

®

2

Z dniem 1 lipca 2018 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw, wprowadzające Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment), 
który zmieni dotychczasowy sposób dokonywania płatności związanych z podatkiem VAT. 

Dla Zleceniodawcy przelewu system będzie dobrowolny – będzie mógł on zlecić przelew 
w PLN specjalnym komunikatem przelewu, w wyniku którego wskazana kwota VAT zostanie 
pobrana w pierwszej kolejności z rachunku VAT (w przypadku braku odpowiedniej ilości środków 
na rachunku VAT brakująca kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego). Przelew 
zostanie obowiązkowo zaksięgowany na rachunku beneficjenta w taki sposób, że wskazana 
kwota VAT zostanie zaksięgowana na rachunku VAT podłączonym do rachunku rozliczeniowego 
wskazanego jako rachunek do dokonania płatności.

Dla przelewów przychodzących system ten będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet 
jeśli nie planują Państwo obecnie aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, 
Państwa kontrahent może taki przelew zlecić na Państwa rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT 
na Państwa rachunek VAT.

Zgodnie z obecną treścią ustawy Bank otworzy Państwu jeden rachunek VAT, który zostanie 
powiązany z każdym Państwa rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym w PLN. Przykładowo, jeśli 
posiadają Państwo trzy rachunki w PLN (rachunek A, B i C), dwa rachunki w EUR (rachunek D i E) 
i jeden rachunek w USD (rachunek F) – Bank otworzy Państwu jeden rachunek VAT prowadzony 
w PLN i powiąże go, odpowiednio, z Państwa rachunkami A, B i C. Ten właśnie rachunek VAT 
będzie uznawany i obciążany kwotą VAT w wyniku rozliczeń metodą Split Payment z Państwa 
kontrahentami. Będzie on mógł również być obciążany Państwa płatnościami do urzędu 
skarbowego z tytułu zapłaty podatku VAT.

Wykorzystywanie środków zgromadzonych na rachunku VAT będzie podlegało ograniczeniom. 
Dozwolony będzie przelew odpowiadający kwocie VAT do Państwa dostawców w ramach 
Mechanizmu Podzielonej Płatności, przelew pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym 
banku lub zapłata VAT do urzędu skarbowego. Wypłata środków z rachunku VAT w innym celu 
będzie następowała na podstawie postanowienia naczelnika urzędu skarbowego.

Na przełomie stycznia i lutego 2018 r. planujemy zorganizowanie webinarium, w ramach którego 
bardziej szczegółowo przedstawimy Państwu planowane zasady funkcjonowania Mechanizmu 
Podzielonej Płatności w Banku. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Państwa Doradcą.

Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment)
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Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym 
przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 
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.

Prezentujemy Państwu dni w styczniu i lutym 2018 r., w których dokonane zlecenia będą 
realizowane następnego dnia roboczego ze względu na dni wolne od pracy w danym kraju:

Święta bankowe w styczniu i lutym 2018 r.

STYCZEŃ

1 AE, AT, AU, BE, BG, CA, CH, CN, CY, 
CZ, DE, DK, EE, ES, EU, FI, FR, GB, 
GR, HK, HR, HU, IE, IS, IT, JP, LT, LU, 
NL, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SG, SI, 
SK, TR, UA, US, ZA

2 CH, JP, RO, RU, SI, UA

3 JP, RU

4 RU

5 RU

6 Epiphany

8 JP, RU, UA

15 US

24 RO

26 AU

LUTY

8 SI

11 JP

12 JP

13 PT

15 CN

16 CN, HK, LT, SG

19 CA, CN, CY, GR, HK, US

20 CN

21 CN

23 RU


