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        Warszawa, 1 lipca 2015 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 roku nagrody „Moneyback” przyznawane na podstawie  następujących 
regulaminów:

- Regulamin sprzedaży premiowej karty kredytowej Millennium Visa Impresja wydawanej przez Bank Millennium S.A. „Moneyback”

-  Regulamin sprzedaży premiowej karty kredytowej Millennium MasterCard Impresja wydawanej przez Bank Millennium S.A. 
„Moneyback”

-  Regulamin sprzedaży premiowej karty kredytowej Millennium Visa Alfa wydawanej przez Bank Millennium S.A. „Moneyback”  
– (dalej „Regulaminy”)

nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym pobieranym  dotychczas w oparciu o znowelizowane z dniem  
1 stycznia 2015 r. przepisy Ustawy o podatku od osób fizycznych.

Zaprzestanie pobierania przez Bank jako płatnika przedmiotowego podatku wynika z otrzymania przez Bank od Izby Skarbowej 
w Warszawie interpretacji przepisów podatkowych, wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2015 r., stanowiącej, że nagrody Moneyback 
podlegają zwolnieniu z opodatkowania do kwoty 760 zł rocznie (będącej maksymalną kwotą nagród wypłacaną przez Bank na 
podstawie Regulaminów).

Powyższe oznacza, iż począwszy od 1 lipca br., kwoty nagród Moneyback wypłacane posiadaczom kart kredytowych Impresja oraz 
Alfa nie będą pomniejszane o podatek.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie  w aktualnej treści Regulaminów   dostępnych w placówkach  Banku oraz na stronie  
www.bankmillennium.pl.

W razie pytań związanych z powyższymi informacjami  zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Banku, którzy wyjaśnią 
Państwa wątpliwości.

Z poważaniem

Tomasz Misiak
Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej
Bank Millennium S.A.



Zmiany obowiązujące w Regulaminach od 01 lipca 2015 r.

1. W § 2 został dodany nowy ust. 8 w brzmieniu:

„W przypadku zmiany Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wprowadzenia obowiązku pobierania przez 
Bank, jako płatnika, zryczałtowanego podatku dochodowego, Bank po wypłaceniu nagrody „Moneyback” niezwłocznie 
obciąży rachunek karty należną kwotą podatku. Pobrany podatek zostanie przez Bank odprowadzony do właściwego Urzędu 
Skarbowego.”

2. W § 2 obecne ust. 8 i 9 zostają usunięte, a numeracja kolejnych ustępów została odpowiednio zmieniona.

3. W § 2 ust. 6 zostaje usunięte zdanie: „(przy czym kwota ta nie uwzględnia obciążeń z tytułu należnego podatku, o którym mowa 
w pkt 7)”

4. W § 2 ust. 7 i 9 przyjmują brzmienie: 

7. „Nagrody „Moneyback” wypłacane w ramach Sprzedaży premiowej są zwolnione z podatku dochodowego zgodnie 
z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

9. „W przypadku zwrotu kwoty transakcji, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) i obciążenia rachunku Karty kwotą nagrody 
„Moneyback” za transakcje, której dotyczy zwrot, Bank zwróci na rachunek Karty podatek od nagrody, jeżeli ten uprzednio 
został pobrany.”


