Przelew podatkowy - mikrorachunki podatkowe
Zmiany od 01.01.2020 r.

Wygenerowanie indywidualnego rachunku podatkowego (IRP) do płatności CIT, PIT oraz VAT
umożliwia dedykowany portal na stronie www.podatki.gov.pl.
Jeśli podatnik nie posiada numeru identyfikatora podatkowego (NIP lub Pesel) i czeka na decyzję o jego
przyznaniu powinien wpłacać należności na mikrorachunek podatkowy swojego Urzędu Skarbowego.
Podatki inne niż PIT, CIT i VAT należy opłacać na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki
podatkowe Urzędów Skarbowych.

Moje ustawienia – „Domyślny rachunek IRP/mikrorachunek US”
W systemie bgk24 wprowadzona została możliwość zapisania domyślnego IRP lub mikrorachunku US
oraz domyślnego US.




Aby ustawić domyślny rachunek należy wejść w „Moje ustawienia” (Ustawienia > Moje
ustawienia). Pod polem „Rachunek domyślny” dostępna będzie opcja ustawienia
„Domyślnego rachunku IRP/mikrorachunku US” oraz „Domyślnego US”.
Należy wybrać opcję „Modyfikuj”, uzupełnić pola i zapisać. Operacja nie wymaga autoryzacji.

Moje ustawienia – Domyślny rachunek IRP lub mikrorachunek US oraz Domyślny US

Ustawienie Domyślnego rachunku IRP lub mikrorachunku US
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Przelew podatkowy – zmiany na formatce
1. Z formatki przelewu podatkowego został usunięty checkbox „Pokaż formularze dla płatności
podzielonej”.
2. Pola „Numer rachunku VAT” i „Saldo dostępne VAT” będą prezentowane automatycznie jeśli
użytkownik w polu „Przelew środków z rachunku” wybierze rachunek rozliczeniowy powiązany
z rachunkiem VAT – usunięta została konieczność zaznaczania pola „Pokaż formularze dla
płatności podzielonej”.
3. Modyfikacji uległ sposób wyszukiwania Urzędu skarbowego. Z formatki został usunięty
przycisk „Wyszukaj US”.
4. W sekcji „Odbiorca przelewu” zostało dodane nowe pole „Typ podatku”. W polu, w formie
rozwijalnej listy będę prezentowane czynne typy podatków. Dla podatków PIT/CIT/VAT
opłacanych na mikrorachunki podatkowe należy wybierać z listy rozwijalnej opcję
„CIT/PIT/VAT (mikrorachunek)”.

Typ podatku

Jak wykonać przelew podatkowy na Indywidualny Rachunek podatkowy (IRP)
Jeżeli rachunek IRP jest ustawiony w moich ustawieniach:


w polu „Typ podatku” należy wybrać z listy rozwijalnej opcję „CIT/PIT/VAT (mikrorachunek)”
a w polu „Wplata na” wybrać „Indywidualny rachunek podatkowy” - w polu „Numer
rachunku odbiorcy” wstawiony zostanie automatycznie rachunek zapisany w ustawieniach
domyślnych (z pola Domyślny rachunek IRP/mikrorachunek US).



pola „Typ identyfikatora” i „Identyfikator uzupełniający zobowiązanego” zostaną wypełnione
automatycznie wartościami: Pesel lub NIP będącymi częścią IRP.



dodatkowo, jeżeli w ustawieniach jest zapisany domyślny US to na formatce przelewu
automatycznie zostaną wypełnione pola „Miejscowość” oraz „Nazwa organu podatkowego”
wartościami z tego pola.
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Przelew podatkowy na IRP (w ustawieniach zapisany domyślny IRP)

Jeżeli rachunek IRP nie jest ustawiony w moich ustawieniach:


w polu „Typ podatku” należy wybrać z listy rozwijalnej opcję „CIT/PIT/VAT (mikrorachunek)”
a w polu „Wplata na” wybrać „Indywidualny rachunek podatkowy” – pole „Numer rachunku
odbiorcy” pozostanie puste – należy ręcznie uzupełnić numer Indywidualnego Rachunku
Podatkowego (IRP).



pola „Typ identyfikatora” i „Identyfikator uzupełniający zobowiązanego” zostaną wypełnione
automatycznie wartościami: Pesel lub NIP będącymi częścią IRP.



dodatkowo, jeżeli w ustawieniach jest zapisany domyślny US to na formatce przelewu
automatycznie zostaną wypełnione pola „Miejscowość” oraz „Nazwa organu podatkowego”
wartościami z tego pola.

Przelew podatkowy na IRP (w ustawieniach brak zapisanego domyślnego IRP)
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Jak wykonać przelew podatkowy na mikrorachunek US
Jeżeli mikrorachunek US jest ustawiony w moich ustawieniach:


w polu „Typ podatku” należy wybrać z listy rozwijalnej opcję „CIT/PIT/VAT (mikrorachunek)”,
a w polu „Wplata na” wybrać „Mikrorachunek US” – w polu „Numer rachunku odbiorcy”
wstawiony zostanie automatycznie rachunek zapisany w ustawieniach domyślnych (z pola
Domyślny rachunek IRP/mikrorachunek US).



pola „Miejscowość”, „Nazwa organu podatkowego” zostaną automatycznie uzupełnione.



pola „Typ identyfikatora” i „Identyfikator uzupełniający zobowiązanego” należy uzupełnić.

Przelew podatkowy na mikrorachunek US (w ustawieniach zapisany domyślny mikrorachunku US)

Jeżeli mikrorachunek US nie jest ustawiony w moich ustawieniach:


w polu „Typ podatku” należy wybrać z listy rozwijalnej opcję „CIT/PIT/VAT (mikrorachunek)”
a w polu „Wplata na” wybrać „Indywidualny rachunek podatkowy” – pole „Numer rachunku
odbiorcy” pozostanie puste. Należy je uzupełnić (wpisując numer mikrorachunku US lub
wybierając z listy miejscowość i nazwę organu podatkowego).



pola „Miejscowość”, „Nazwa organu podatkowego” zostaną automatycznie uzupełnione po
podaniu rachunku.



pola „Typ identyfikatora” i „Identyfikator uzupełniający zobowiązanego” należy uzupełnić.
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Przelew podatkowy na mikrorachunek US (w ustawieniach brak zapisanego domyślnego mikrorachunku US)

Przelew podatkowy na rachunek Urzędu Skarbowego
1. Jeśli w polu „Typ podatku” wybrano rodzaj podatku, który nie może być wpłacany na IRP lub
mikrorachunek US, pole „Numer rachunku odbiorcy” należy uzupełnić wpisując numer
rachunku Urzędu skarbowego lub wyszukując miejscowość i nazwę organu podatkowego
2. Pola „Typ identyfikatora” i „Identyfikator uzupełniający zobowiązanego” należy uzupełnić.

Kontrahent podatkowy
Na formatce dodawania nowego kontrahenta podatkowego dodane zostało nowe pole „Typ podatku”.
Podczas tworzenia przelewu podatkowego Pola „Grupa kontrahentów” oraz „Kontrahent
zdefiniowany” będą dostępne tylko jeśli wybrano typ podatku.
Kontrahenci podatkowi z nieaktywnym rachunkiem odbiorcy US nie będą dostępni na formatkach
do tworzenia przelewów US. Należy usunąć takich kontrahentów.

Wersja Lite systemu bgk24






W wersji Lite systemu bgk24, płatności podatkowe można dokonywać tylko dla kontrahentów
zdefiniowanych lub na domyślny rachunek IRP/mikrorachunek US.
W wersji Lite nie można ustawić opcji „Domyślny rachunek IRP/mikrorachunek US”.
System sprawdzi czy zalogowany użytkownik ma ustawiony „Domyślny rachunek
IRP/mikrorachunek US. Jeśli tak to będzie on prezentowany jako pierwszy na liście
kontrahentów.
Na formatce zostaje dodane nowe pole „Typ podatku”, w którym w formie rozwijalnej listy
będę prezentowane typy podatku.
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Jeśli wybrano typ podatku, który można opłacać na rachunek IRP/ mikrorachunek US system
wyszuka wszystkich kontrahentów, którzy mają ustawiony typ podatku zgodny z wybranym
kodem.
Jeśli wybrano domyślny rachunek IRP/mikrorachunek US to dla rachunku IRP system bgk24
uzupełni pola „Typ identyfikatora” oraz „Identyfikator uzupełniający zobowiązanego”.
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