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Przypominamy, że od 12 maja 2018 r. system CitiDirect BE będzie działał tylko
z protokołem TLS 1.2, który zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa niż starsze
wersje – TLS 1.0/1.1.
Prosimy o sprawdzenie nie później niż do 11 maja 2018 r., czy w Państwa przeglądarce
protokół TLS 1.2 jest włączony. W przypadku przeglądarek spoza rekomendowanej listy
należy upewnić się, że dana przeglądarka obsługuje protokół TLS 1.2.
Uwaga. Klienci, którzy nadal korzystają z serwisu CitiDirect, powinni upewnić się,
że oprogramowanie Java jest skonfigurowane poprawnie.
Szczegóły opisane są w opublikowanym w systemie CitiDirect BE komunikacie.

Aktualności CitiService

Analizy rynkowe

Szybki kontakt z Doradcą CitiService:
tel.: 801 24 84 24; 22 690 19 81
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W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem CitiService. Ze względu na bliski
termin zmiany zachęcamy do szybkiego działania.
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Mechanizm Podzielonej Płatności (Split Payment) – nowe rachunki VAT
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 (MPP, Split
Payment) – Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz.62). Postanowienia Ustawy nakładają na banki obowiązek
prowadzenia rachunku VAT dla rachunków rozliczeniowych w PLN.
W najbliższym czasie Bank planuje rozpoczęcie procesu dystrybucji listów informujących Państwa
o rezerwacji indywidualnego numeru rachunku VAT, który zostanie powiązany z każdym z Państwa
rachunków rozliczeniowych prowadzonych w PLN. Zgodnie z nowymi przepisami prawa rachunek
ten 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.
Do 30 czerwca 2018 r. rachunek ten będzie nieaktywny, tzn. Bank nie zrealizuje żadnej transakcji
z nim związanej. Natomiast będą mieli Państwo możliwość podglądu rachunku w systemie
bankowości elektronicznej CitiDirect BE. Od 1 lipca 2018 r. do rachunku VAT będą Państwo
otrzymywali wyciąg bankowy – na zasadach analogicznych do dotychczas obowiązujących dla
Państwa rachunku rozliczeniowego.
Rachunek VAT będzie służył do realizacji transakcji przychodzących oraz wychodzących związanych
z podatkiem VAT, o których to transakcjach mowa w Ustawie. Dla zleceniodawcy przelewu
Mechanizm Podzielonej Płatności 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
rachunku VAT.
Po wprowadzeniu Mechanizmu Podzielonej Płatności wykorzystywanie środków zgromadzonych
na rachunku VAT będzie podlegało ograniczeniom. Dozwolony będzie przelew do Państwa
dostawców odpowiadający kwocie VAT w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności , przelew
pomiędzy własnymi rachunkami VAT w tym samym banku, o ile będzie wynikało to z indywidualnej
struktury Klienta, lub zapłata VAT do urzędu skarbowego. Wypłata środków z rachunku VAT w innym
celu będzie następowała na podstawie postanowienia naczelnika urzędu skarbowego.
W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Doradcą CitiService.
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Godziny przyjmowania zleceń – przelewy wychodzące

Typ transakcji

Dyspozycje składane

Dyspozycja składana

w placówce Banku

poprzez kanał elektroniczny

Przelew krajowy standardowy

14:00

17:30

Przelew krajowy Sorbnet

14:00

15:00

Przelewy zagraniczne realizowane w trybie
standardowym (realizacja w ciągu 2 dni
roboczych od dnia złożenia zlecenia)

13:00

17:00

Przelewy zagraniczne w walutach UE,
w ramach UE (realizacja w ciągu 1 dnia
roboczego od dnia złożenia zlecenia)

13:00

13:00

Przelewy SEPA (realizacja w ciągu 1 dnia
roboczego od dnia złożenia zlecenia)

13:00

15:00

Zlecenia składane po wskazanej godzinie uznaje się za otrzymane następnego dnia roboczego.
Zlecenia zagraniczne są standardowo realizowane z 2-dniową datą waluty: tzn. uznanie rachunku
beneficjenta następuje po 2 dniach roboczych od daty złożenia zlecenia. Wyjątek stanowią płatności
zagraniczne realizowane w walutach państw krajów UE i EOG, które podlegają regulacji ustawy
o usługach płatniczych –płatności te realizowane są z 1-dniową datą waluty (realizacja w ciągu 1 dnia
roboczego od dnia złożenia zlecenia).
Możliwa jest realizacja zlecenia zagranicznego w trybie pilnym (realizacja w ciągu 1 dnia roboczego
od dnia złożenia zlecenia) lub w trybie ekspresowym (data waluty – bieżący dzień) pod warunkiem
odpowiedniego wskazania na dyspozycji płatniczej daty waluty oraz dostarczenia dyspozycji
do Banku przed oznaczoną dla danej waluty zlecenia godziną graniczną.
Powyżej zaprezentowano standardowe godziny przyjmowania zleceń. Szczegółowe informacje
odnośnie wybranej waluty oraz możliwości realizacji przelewów w trybie pilnym lub ekspresowym
można uzyskać, kontaktując się z Doradcą CitiService.

Spłata kart Visa Business wyposażonych w chip
W związku z dużą ilością spłat kart Visa Business na błędny rachunek przypominamy, że nowe karty
wyposażone w chip mają nowy numer rachunku do spłaty zadłużenia.
Numer ten znajduje się na każdym wyciągu w miejscu zaznaczonym czerwoną ramką poniżej:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Obsługą Kart, tel.: +48 22 692 26 62 lub kontakt mailowy na
adres: karty.obluga.klienta@citi.com.
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Święta bankowe w kwietniu i maju 2018 r.
Prezentujemy Państwu dni w kwietniu i maju 2018 r., w których dokonane zlecenia będą
realizowane następnego dnia roboczego ze względu na dni wolne od pracy w danym kraju:
KWIECIEŃ
1

Niedziela Wielkanocna

2

Poniedziałek Wielkanocny
AT, AU, BE, CH, CZ, DE, DK, EU, FI,
FR, GB, HK, HR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, NL, NO, PL, SE, SI, SK, ZA

5

CN, HK

6

BG, CN, CY, GR

9

BG, CY, GR, RO, UA

MAJ
1

AT,BE, BG, CH, CN, CY, CZ, DE, EE,
ES, EU, FI, FR, GR, HK, HR, HU, IS,
IT, LT, LU, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SG, SK, SI, TR, UA, ZA

2

ES, RU, SI, UA

3

Konstytucji 3 Maja

4

JP

7

BG, GB, IE

8

CZ, FR, SK

9

RU, UA

10

CY

14

AE

19

IS

23

TR

11

BE, DK

25

AU, IT, PT

15

ES

27

DK, NL, SI, ZA

17

NO

30

CN, HU, JP, RU

21

AT, BE, CA, CH, DE, DK, FR, HU, IS,
LU, NL, NO

22

HK

24

BG

28

CY, GB, GR, RO, UA, US

29

SG

31

Boże Ciało
AT, DE, HR, PL, PT

10

AT, BE, CH, DE, DK, FI, FR, IS, LU,
NL, NO, SE
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