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Zmiana procesu pobierania opłaty w przypadku braku środków

Szanowni Państwo,

w trosce o jakość świadczonych usług i ciągłą poprawę procesów informujemy,  
że w przypadku płatności zagranicznych przychodzących i braku środków na opłaty  
za realizację przelewu Bank będzie pobierał opłatę z rachunku, na jaki był kierowany 
przelew, lub pobierze opłatę z innego rachunku klienta – zgodnie z instrukcją pobierania 
opłat obowiązującą w Citi Handlowy.

W przypadku przelewów zagranicznych wychodzących – jeśli opłata ma zostać pobrana 
z innego rachunku niż ten, z którego realizowana jest transakcja - w razie braku środków 
na pobranie tej opłaty, Bank zrealizuje płatność, bez konieczności wstrzymywania jej do 
wyjaśniania. Opłata na podstawie stosownych zapisów zostanie zaksięgowana, co może 
skutkować powstaniem salda ujemnego, w stosunku do którego mogą zostać naliczone 
odsetki.

W przypadku przelewów zagranicznych wychodzących w sytuacji, w której wskazany 
jest rachunek do opłat ten sam co transakcja i brak jest na nim środków na opłaty – Bank 
będzie oferował zmianę procesu pobierania opłaty na cykl miesięczny. W przypadku 
dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Doradcą Bankowym.

Bank planuje odstąpić od procesu zasilania rachunku do opłat w przypadku braku środków 
na tym rachunku pod rozliczenia wynikające z obsługi kosztów OUR, NON-STP, skróconej 
daty waluty.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Doradcą Bankowym lub Doradcą 
CitiService.

Wyciąg z Taryfy Prowizji 
i Opłat Bankowych

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
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23 lipca ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, 
dotycząca zmian w zakresie Mechanizmu Podzielonej Płatności (Split Payment II), trafiła do 
Senatu. Planowany termin wejścia w życie to 1 listopada 2019 r.

Najważniejsze zmiany, które pojawiły się w ustawie:

Obowiązkowy MPP

Obligatoryjny MPP będzie stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które 
zasadniczo objęte są obecnie reżimem odwrotnego obciążenia oraz dotychczasowym zakresem 
odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zaległości w VAT.

Zasady stosowania obowiązkowego MPP:

 •  dotyczy podatników rozliczających się przy pomocy faktur (B2B), których przedmiotem są 
towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy

 •  wystawca faktury ma obowiązek wprowadzić na fakturze specjalne oznaczenie w postaci 
zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”

 •  obowiązek zamieszczenia tej informacji będzie dotyczył faktur powyżej 15 000 zł brutto  
i które dokumentują nabycie towarów lub usług wymienione w ww. załączniku nr 15.

Płatność MPP za więcej niż jedną fakturę

Ustawa wprowadza możliwość dokonywania zapłaty jednym przelewem za więcej niż jedną fakturę.
Taki przelew musi obejmować:

 •  wszystkie faktury wystawione w danym okresie przez jednego dostawcę

 •  całą kwotę podatku VAT wykazanego na tych fakturach

 •  okres, za który dokonywana jest dana płatność, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 
jeden dzień i dłuższy niż jeden miesiąc.

W szczegółach płatności nie będą podawane numery tych faktur, tylko okres.

Możliwość opłacenia innych zobowiązań podatkowych, celnych i składek do ZUS z rachunku VAT

Projekt wprowadza możliwość regulowania płatności ze środków zgromadzonych na rachunku VAT:

 a) na rachunek US z tytułu:

  –  podatku od towarów i usług, w tym podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, 
dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112b i art. 112c ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, odsetek za zwłokę w podatku od 
towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego

  –  podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaliczek na ten podatek, odsetek za zwłokę 
w podatku dochodowym od osób prawnych

  –  podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaliczek na ten podatek, odsetek za zwłokę 
w podatku dochodowym od osób fizycznych

  –  podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych oraz odsetek za 
zwłokę w podatku akcyzowym

  – należności celnych oraz odsetek za zwłokę od tych należności

 b)  do ZUS z tytułu składek, o których mowa w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz odsetek za zwłokę od tych składek, na rachunek 
składkowy.

Zmiany w zakresie Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP)



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

®

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.

3

Zamykanie rachunku 

Nowe zapisy mają uregulować kwestię zamykania rachunku klienta. W sytuacji gdy po 
wypowiedzeniu umowy upłynie okres zamknięcia rachunku, na rachunku VAT są zgromadzone 
środki, a bank nie otrzyma informacji o postanowieniu naczelnika US (które pozwalałoby 
przeksięgować środki na rachunek rozliczeniowy klienta), bank będzie miał możliwość 
przeksięgowania środków z rachunku VAT na rachunek techniczny banku. Po wykonaniu 
przeksięgowania na rachunek techniczny bank będzie mógł zamknąć rachunki.

Brak zapłaty MPP

Sankcja w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze będzie groziła:

 •  podmiotowi, który mimo obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT w MPP ureguluje tę 
kwotę w inny sposób 

 •  podmiotowi, który nie zaznaczy na fakturze, że faktura powinna być zapłacona  
z wykorzystaniem MPP.

Projekt ustawy przewiduje także zmiany do szeregu innych ustaw, wprowadzając m.in. różnego 
typu sankcje za niestosowanie się do zasad MPP.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami proponowanych zmian.

Projekt opublikowanej zmiany do ustawy znajdą Państwo pod poniższym adresem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3255

Bank aktywnie uczestniczy w spotkaniach interpretacyjnych zapisów ustawy i przygotowuje się do 
wprowadzenia zmian. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Państwa Doradcą.

Prezentujemy Państwu dni w sierpniu i wrześniu 2019 r., w których dokonane zlecenia będą 
realizowane następnego dnia roboczego ze względu na dni wolne od pracy w danym kraju.

Święta bankowe w sierpniu i wrześniu 2019 r.
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