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Dni Trzemeszna
i Bieg im.
Kilińskiego

fot. OSiR Trzemeszno

Jako jeden ze sponsorów Dni
Trzemeszna i biegu im. Jana
Kilińskiego cieszymy się, że
imprezy te zgromadziły wie-

lu uczestników i dzięki temu
mogliśmy wspólnie spędzić
czas: śpiewając przeboje zespołu Mig i Dody, czy kibicując
młodszym i tym starszym biegaczom. Dziękujemy organizatorom: OSiR Trzemeszno i Dom
Kultury w Trzemesznie - naszym zdaniem również zasłużyli na medale. 


fot. Dom Kultury w Trzemesznie

Maj powitał nas nie tylko
słoneczną pogodą, ale
też gorącą atmosferą
imprez, które odbyły się
w Trzemesznie.

13 maja 2018 r. mogliśmy
uczestniczyć w Turnieju Siatkówki
z okazji 750-lecia Gniewkowa
z Pawłem Stysiałem
- zawodnikiem obecnego mistrza

Austrii w piłce siatkowej - SK Aich
Dob Posojilnica. W rozgrywkach
wzięło udział 10 drużyn z całego
województwa. Ostatecznie po
emocjonującej grze zwyciężyła
drużyna Art-Chemu. 


fot. MGOKSiR Gniewkowo

Rozgrzewka
przed obchodami
#Gniewkowo750
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Inforamka

Ostatnie
nagrody
rozdane
„Konto za złotówkę” w Banku
Piastowskim cieszy się
niesłabnącą popularnością.
Nic dziwnego, skoro za 1 zł
miesięcznie zyskuje się nie tylko
funkcjonalne konto, ale również
zbliżeniową kartę MasterCard
i dostęp do aplikacji Portfel SGB,
dzięki której kontrola wydatków
jest jeszcze łatwiejsza. Poza
tym, Klienci do końca marca
odbierali nagrody w promocji
„kart z sercem” - zegarki am.pm
i zestawy biżuterii APART.
W ostatnim tygodniu promocji
jej warunki spełnili Klienci
oddziału w Gniewkowie: Pani
Katarzyna Milewska, Pan Michał
Róg i Pani Weronika Skibińska.
Gratulujemy!

Dzień Ziemi z Przedszkolakami
w Gniewkowie
Z okazji Dnia Ziemi w oddziale
w Gniewkowie gościliśmy przedszkolaki, które wręczyły na ręce

Dyrektor oddziału, Pani Ewy Kropińskiej, sadzonkę, która miała symbolizować zielone płuca Ziemi. 


Pisankobranie w Banku Piastowskim
Pod koniec marca na oficjalnym
profilu naszego banku na
Facebooku (BankPiastowski)
prowadziliśmy konkurs
wielkanocny „zbieramy pisanki”.

Uczestnicy w komentarzu wybierali kolorowe jaja z konkursowej
planszy licząc, że pod ich pisanką będzie ukryta nagroda. Szukającymi, którzy pierwsi wybrali

pisanki z nagrodami, okazali się
Pan Jan Szujewski, Pani Elżbieta
Jaskulska, Pani Ewa Jędrzejewska, Pani Justyna Brzewińska
i Pani Paulina Konieczka.
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Mistrzowskie
zagranie
Dołącz do grona zwycięzców.
Wybierz lokatę, która zapewni
Ci nie tylko zysk, ale również da
szansę na wygranie samochodu.

Organizatorem Loterii promocyjnej o nazwie „Lokata SGB (Wiosna 2018)” jest SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. W Loterii wezmą udział lokaty
6-miesięczne, określone w Regulaminie Loterii Promocyjnej, otwarte w Bankach Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii. Okres promocji (sprzedaży) lokat trwa od 30.04.2018 r. do 29.06.2018
r. Szczegółowe informacje dotyczące Loterii, w tym warunki uczestnictwa, liczba, rodzaj i dostępność nagród, lista Banków Spółdzielczych SGB biorących udział w Loterii, znajdują się w Regulaminie
Loterii Promocyjnej dostępnym na stronie internetowej www.lokatasgb.pl oraz w placówkach Banków Spółdzielczych SGB objętych Loterią. Z udziału w Loterii wyłączone są Lokaty SGB otwarte
w Oddziałach SGB-Banku S.A. Nagrody przedstawione w materiałach promocyjnych są wizualizacjami i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych produktów.

Zakładając lokatę w Banku Piastowskim w okresie od 30 kwietnia do 29 czerwca 2018 roku możesz wygrać nowego Hyundaia
Kona i inne atrakcyjne nagrody.
Dodatkowo tylko wśród Klientów Banku Piastowskiego, którzy założyli lokatę rozlosowane
będą 3 Multicookery Phillips,
więc możliwość wygranej nowego sprzętu wzrasta.


W loterii wezmą udział lokaty 6-miesięczne określone w Regulaminie Loterii Promocyjnej, na których zostało ulokowane minimum 500 zł.
Każda wielokrotność tej sumy zwiększa Twoją szansę na nagrody i pomnaża Twój zysk.

PayByNet - za zakupy przez Internet płacisz szybko i bezpiecznie
W Banku Piastowskim płatność
za zakupy przez Internet za
pośrednictwem PayByNet jest
dostępna już od dawna. Teraz
może przydać się częściej,
szczególnie w niedziele
„niehandlowe”.
Dlaczego warto skorzystać
z bezpiecznych płatności
internetowych Paybynet:
»» bezpieczeństwo
płatności
- przelew wykonywany jest
bezpośrednio z konta kupującego na konto sprzedawcy lub
urzędu, bez zatrzymywania
pieniędzy w instytucji pośredniczącej,
»» szybkość płatności - informacja o płatności przez Internet
przekazywana jest natychmiast
do sklepu, co przyspiesza realizację zamówienia (rozliczenie
płatności gwarantuje KIR),
»» wygoda użytkownika - dane
przelewu w systemie bankowości internetowej są wypełniane
automatycznie, dzięki czemu
nie pomylisz się przy ich wprowadzaniu,
»» dzięki usłudze bezpiecznych
płatności
internetowych
PayByNet za zakupy w sieci
zapłacisz wygodnie i bez ry-

zyka. Pieniądze niezwłocznie
i bezpośrednio trafią z Twojego konta na konto bankowe
sprzedawcy,
»» sprzedawca korzystający z PayByNet łatwo zidentyfikuje Twoje zamówienie, co przyspieszy
nie tylko dostawę zamówienia, ale również rozpatrywanie
ewentualnej reklamacji czy
procedurę zwrotu towaru.

Jak bezpiecznie płacić przez
Internet?
»» Aby zapłacić przez PayByNet,
wystarczy wybrać w e-sklepie
jako formę płatności „Paybynet”, zalogować się do swojej bankowości internetowej
i zaakceptować operację.
Transakcja będzie zrealizowana w kilka sekund.
»» Usługa „bezpieczne płatności

internetowe” umożliwia również płacenie za zakupy kartą
kredytową.
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Split Payment - nowe rozwiązania w VAT
15 grudnia 2017 Sejm RP przyjął
„Ustawę o podatku od towarów
i usług oraz niektórych innych
ustaw”. Wprowadza ona nowy typ
rozliczeń (płatności), rozszerzając
funkcjonalność Przelewów
Krajowych oraz Polecenia Zapłaty
o tzw. mechanizm podzielonej
płatności (Split Payment).
Zapisy Ustawy zaczną
obowiązywać 1 lipca br.

Pani Katarzyno, na czym polega mechanizm Split Payment?
Mechanizm Split Payment polega na tym,
że kwota zapłaty za fakturę na rzecz dostawcy będzie trafiała na dwa oddzielne
rachunki bankowe: jeden „zwykły” i drugi
„rachunek VAT”.
Czy stosowanie mechanizmu Split
Payment w rozliczeniach z kontrahentami
będzie obowiązkowe?
Nie, nie będzie takiego obowiązku. Decyzja, czy faktura zostanie opłacona z zastosowaniem płatności Split Payment, należy
do nabywcy towarów i usług. Jeśli płacący
zastosuje mechanizm podzielonej płatności, to docelowo pieniądze trafią na dwa
oddzielne rachunki: jeden „zwykły” i drugi
„rachunek VAT” odbiorcy płatności.
Czy Split Payment oznacza, że kwota VAT
będzie przekazywana oddzielnie?
Nie, zlecając płatność w mechanizmie
Split Payment trzeba będzie podać kwotę brutto płatności oraz, jako informację
dodatkową, zawartą w niej kwotę VAT. Taki
przelew rozliczany jest w banku jako jedna
płatność i tylko jeden komunikat płatniczy
jest przekazywany pomiędzy bankami. Na
podstawie zawartości tego komunikatu
kwoty są dzielone na rachunek „zwykły”
i „rachunek VAT”. Zleceniodawca stosujący
Split Payment będzie obowiązkowo musiał podać także numer faktury VAT oraz
Identyfikator Podatkowy Beneficjenta.

Czy należy złożyć w Banku wniosek
o otwarcie rachunku VAT?
Nie, banki będą miały obowiązek otworzyć
automatycznie rachunek VAT dla każdego
przedsiębiorcy posiadającego rachunek
rozliczeniowy, również tych otwartych
przed wejściem w życie ustawy o Split
Payment.

przelew zwykły w chwili obecnej. Split Payment będzie rozliczany automatycznie przy
wykorzystaniu dedykowanego „komunikatu przelewu”. W ramach jego rozliczenia
Bank samodzielnie rozdzieli należność na
kwotę główną, która będzie rozliczona na
rachunku rozliczeniowym i na kwotę VAT,
która będzie rozliczona na rachunku VAT.

W jaki sposób przedsiębiorca dowie się,
jaki jest numer rachunku VAT otwartego
przez Bank?
Bank będzie miał obowiązek poinformować o numerze rachunku VAT, jaki otworzy dla przedsiębiorcy. Bank poinformuje
o tym Klientów w sposób, w jaki zwykle
informuje o zmianach.

Ile faktur będzie można zapłacić jednym
przelewem?
Z zapisów ustawy wynika, że jedna płatność Split Payment powiązana jest z płatnością za jedną fakturę VAT.

Czy rachunki VAT będą otwierane dla
rachunków walutowych?
Nie. Ustawodawca określił, że rachunki
VAT prowadzone mogą być wyłącznie
w PLN oraz powiązane tylko z rachunkami/rachunkiem rozliczeniowym prowadzonym w PLN.
Czy należy poinformować Urząd
Skarbowy lub kontrahentów o numerze
rachunku VAT?
Nie ma obowiązku informowania US
o rachunku VAT, dotyczy to również kontrahentów. Przelewy w mechanizmie Split
Payment przesyłane są również pomiędzy
rachunkami rozliczeniowymi klientów. To
Bank samodzielnie rozdzieli należność
na kwotę główną, która będzie rozliczona z rachunkiem rozliczeniowym oraz na
kwotę VAT, która będzie rozliczona z rachunkiem VAT.
Czy w wystawianych fakturach VAT będzie
trzeba wskazywać dwa rachunki bankowe: jeden rozliczeniowy i drugi VAT?
Płacąc w mechanizmie Split Payment
przedsiębiorca nie będzie musiał wykonywać dwóch przelewów, tj. jednego na rachunek rozliczeniowy, a drugiego na rachunek VAT. Będzie zlecany jeden przelew na
rachunek rozliczeniowy odbiorcy tak, jak

Jakie nowe pola pojawią się w bankowości internetowej dla płatności Split
Payment?
Na formatkach przelewu krajowego (Elixir/
ExpressElixir/Sorbnet) i przelewu wewnętrznego pojawią dodatkowe pola pozwalające na podanie kwoty VAT, numeru
faktury, numeru identyfikacji podatkowej
kontrahenta.
W jaki sposób będzie można zasilić
rachunek VAT?
Zasilenie rachunku VAT będzie możliwe
z tytułu płatności kwot VAT dokonywanych przez nabywców towarów lub
usług w ramach Split Payment, z tytułu
płatności wynikających z korekt faktur,
z tytułu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego
przez Urząd Skarbowy, lub z przesunięcia
środków VAT z innego rachunku VAT firmy prowadzonego w tym samym banku
(przekazanie własne). Nie będzie możliwe zasilenie rachunku VAT ze swojego
rachunku rozliczeniowego (bieżącego) ani
przez wpłatę gotówki.
Czy osoba fizyczna albo firma, niebędąca
płatnikiem VAT, może wykonywać płatności Split Payment?
Przepisy ustawy dotyczą wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Dla nich Banki otworzą rachunki
VAT i dokonają tego bez sprawdzenia, czy
podmiot gospodarczy jest płatnikiem VAT.

 Katarzyna Wędzikowska
Doradca Klienta Instytucjonalnego
w oddziale Banku Piastowskiego
w Trzemesznie

Zatem podmioty te będą mogły wykonywać płatności Split Payment. Ponieważ
przepisy ustawy nie dotyczą osób fizycznych, Banki nie otworzą dla osób fizycznych rachunków VAT, co oznacza, że osoby fizyczne nie będą mogły wykonywać
płatności Split Payment.
Czy odbiorca płatności może zdecydować,
aby kwota VAT została zaksięgowana
na rachunku rozliczeniowym, a nie na
rachunku VAT?
Nie ma takiej możliwości. Jeśli płatnik
zlecił płatność podzieloną, to Bank odbierający płatność ma obowiązek wskazaną
kwotę VAT zaksięgować docelowo na „rachunku VAT”.
Skoro Split Payment nie jest obowiązkowy, jak przekonać przedsiębiorców
do korzystania z niego?
Ustawodawca przewidział system zachęt dla podatników stosujących Split
Payment, m. in. w stosunku do nich nie
będą miały zastosowania regulacje związane ze stosowaniem sankcji, określonych
w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT (domiar
podatkowy), oraz nie będą miały zastosowania przepisy o odpowiedzialności
solidarnej. Ponadto, jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot różnicy podatku na
rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie
dokonany w przyspieszonym terminie (25
dni zamiast 60) bez możliwości jego przedłużenia.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. 



Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie zaprasza do swoich oddziałów
Oddział w Janikowie

Oddział w Gniewkowie

Oddział w Trzemesznie

ul. Przemysłowa 4

ul. Dworcowa 4

pl. Jana Kilińskiego 3

52 358 39 10-13 i 16-24

52 358 51 50-59

61 429 06 41-50

Znajdź nas na Facebooku
BankPiastowski
... i dołącz do nas już dziś!
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