Rachunek VAT - Pytania i Odpowiedzi:
Dział 1. RACHUNEK VAT
1. Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek
VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności ?
Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
(w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych) tj.
www.sejm.gov.pl .
2. Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 01 lipca 2018
r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy Bank dla tego rachunku
rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?
Tak, Bank zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), będzie
miał obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy
posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe w PLN.
3. Czy Klient musi złożyć do Banku wniosek o otwarcie rachunku VAT?
Nie, Bank zgodnie z ustawą otworzy automatycznie do 01 lipca 2018 r. jeden
rachunek
VAT
dla wszystkich
rachunków
rozliczeniowych
Klienta
prowadzonych w PLN. Natomiast, gdy Klient chce posiadać w Banku więcej
niż jeden rachunek VAT musi w Banku złożyć stosowny wniosek o otwarcie
kolejnego rachunku VAT.
4. Czy automatyczne otwarcie rachunku VAT przed 01 lipca 2018 r.,
będzie wiązało się z zawarciem umowy lub aneksu do umowy
rachunku zawartej z Bankiem?
Nie, otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub
aneksu do umowy zawartej z Bankiem.
5. Ile rachunków VAT Bank będzie prowadził dla Klienta? Czy będzie
mógł posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT?
Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta
posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN.
Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy,
Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.
6. Czy Bank będzie
walutowych?

prowadził

rachunki

VAT

dla

rachunków

Nie. Rachunki VAT powiązane są wyłącznie dla rachunków rozliczeniowych
prowadzonych w PLN.
7. Jaką opłatę będzie pobierał Bank z tytułu otwarcia i prowadzenia
rachunku VAT?
Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, Bank nie będzie pobierał żadnych
opłat.
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8. Czy Bank otworzy Rachunek VAT dla Klienta- przedsiębiorcy, który
nie jest „VAT-owcem”?
Tak, Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku
rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta - przedsiębiorcy, Bank musi
otworzyć i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.
9. Czy Bank na wniosek Klienta może zamknąć rachunek VAT?
Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku
rozliczeniowego w PLN dla Klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku
rozliczeniowego jest saldo 0 PLN na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie,
wtedy Klient musi złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o zwolnienie
środków z rachunku VAT.
Jeżeli Klient posiada w Banku kilka rachunków VAT, na wniosek Klienta, Bank
zamknie dany rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do
którego był przyporządkowany zamykany rachunek VAT do innego rachunku
VAT.
10. Czy Klient będzie mógł zasilić własny rachunek VAT?
Nie. Klient nie będzie miął możliwości przeksięgowania środków z rachunku
rozliczeniowego na rachunek VAT. Klient będzie mógł przeksięgować środki
ze swojego rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony w ramach tej
samej firmy w tym samym Banku.
11. Czy Klient będzie miał swobodny dostęp do środków zgromadzonych
na rachunku VAT?
Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, klient będzie musiał
się zgłosić do urzędu skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na
rachunek bieżący. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, bank
powinien niezwłocznie zastosować się do wniosku Klienta.
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