
 

 

DOT: Zmiana w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów 

Instytucjonalnych 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług, wprowadzono zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków 

bankowych dla Klientów Instytucjonalnych dot. rachunku VAT prowadzonego przy rachunkach 

bieżących w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie. Oprócz zmian dotyczących SPLIT 

PAYMENT wprowadzono również kilka zmian redakcyjnych. Poniżej przedstawimy Państwu wykaz 

zmian wprowadzonych w regulaminie. Zapisy dodane do poszczególnych paragrafów zostały 

zaznaczone pogrubioną czcionką. 

1. W §2 w którym zawarte są określenia użyte w Regulaminie wprowadzono nowe określenia: 

 punkt 37 

 „podatek VAT – podatek od towarów i usług zgodnie z ustawą o VAT;” 

 punkt 44 

 „przelew MMP - transakcja płatnicza realizowana w złotych polskich z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, stosowana do realizacji płatności z tytułu faktury z 

wykazaną kwotą podatku, polegająca na tym, że zapłata całości lub części wskazanej 

kwoty podatku VAT jest realizowana z rachunku VAT i zawiera następujące dane: 

a) całą lub częściową kwotę podatku wynikającą z faktury, 

b) całą lub częściową kwotę brutto wskazaną na fakturze, 

c) numer faktury, 

d) NIP wystawcy faktury;” 

 punkt 55 

„51) rachunek VAT – rachunek służący do gromadzenia i rozliczeń środków 

pieniężnych pochodzących z tytułu podatku od towarów i usług przy wykorzystaniu 

przelewu MPP;” 

 punkt 66 

„ustawa o VAT – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.);” 

Ponadto w punkcie 47 dodano zapis „rachunek VAT”. W związku z nowowprowadzonymi 

punktami zmienia się numeracja punktów.  

2. W rozdziale 2 „OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO I PODPISANIE UMOWY” wprowadzono 

następujące zmiany: 

 W §6 pkt 2 dodaje się zapis o treści: 

„Bank może otworzyć rachunek rozliczeniowy dla spółki kapitałowej w organizacji na 

czas określony (do 3 miesięcy), na podstawie aktu notarialnego stwierdzającego 

utworzenie spółki oraz wniosku o wpis do rejestru sądowego z potwierdzeniem 

złożenia go w Sądzie Rejestrowym.” 

 §6 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie o treści: 

„Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, składane są w oryginałach. Pracownik Banku 

sporządza kserokopie złożonych dokumentów i potwierdza ich zgodność z oryginałem.” 

 W §8 pkt 1 ppkt 1) dodaje się zapis o treści: 



 

„1) niezwłocznego zawiadomienia placówki Banku na piśmie o wszelkich zmianach w 

dokumentacji złożonej przy zawieraniu umowy, a w szczególności o zmianach 

wynikających ze zmiany adresu, nazwy firmy, formy prawnej, danych rejestrowych, 

osób reprezentujących  Posiadacza rachunku, utracie lub uzyskaniu koncesji/zezwoleń, 

ogłoszeniu upadłości lub rozpoczęciu likwidacji;” 

3. Dodaje się nowy Rozdział nr 6 „RACHUNEK VAT”, o treści: 

„§ 23 

1. Bank otwiera i prowadzi jeden Rachunek VAT dla każdego Posiadacza rachunku rozliczeniowego, 
niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków rozliczeniowych. 

2. Posiadacz rachunku korzystający z więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego może wystąpić z 
wnioskiem o otwarcie kolejnego rachunku VAT. 

3. Dla rachunków rozliczeniowych otwartych przed dniem 01 lipca 2018 r. otwarcie i prowadzenie 
rachunku VAT nie wymaga zmian dotychczasowej Umowy Ramowej lub zawarcia odrębnej 
umowy. 

4. Wierzytelności z rachunku VAT nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego. 

5. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub 
administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego egzekucji lub zabezpieczenia innych 
należności niż podatek od towarów i usług. 

6. Do rachunku VAT Bank nie wydaje kart. 

§ 24 

1. Uznanie i obciążenie rachunku VAT jest dokonywane odpowiednio przez obciążenie albo uznanie 
rachunku rozliczeniowego z zastosowaniem przelewu MPP. 

2. Rachunek VAT może być uznany wyłącznie środkami pieniężnymi pochodzącymi z tytułu: 

1)  zapłaty całości lub części kwoty podatku VAT; 

2)  wpłaty kwoty podatku VAT, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, na rzecz płatnika, 
o którym mowa w art. 17a tej ustawy; 

3)  przekazania środków z innego rachunku VAT Posiadacza rachunku prowadzonego w Banku; 

4)  zwrotu: 

a) podatku VAT wynikającego z wystawionej  faktury korygującej, 

b) różnicy podatku, przez urząd skarbowy. 

3. Rachunek VAT może być obciążony wyłącznie w celu: 

1) dokonania: 

a) płatności  podatku VAT z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT, 

b) zwrotu podatku VAT, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1–3 i ust. 
14 ustawy o VAT, wynikającego z wystawionej faktury korygującej; 

2) zapłaty podatku VAT, dodatkowego zobowiązania podatkowego, odsetek za zwłokę w podatku 
VAT lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego, na rachunek urzędu 
skarbowego; 



 

3) wpłaty podatku VAT, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, na rzecz płatnika, o 
którym mowa w art. 17a tej ustawy; 

4) przekazania podatku VAT na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez 
Posiadacza rachunku, który: 

a) otrzymał płatność przy użyciu przelewu MPP oraz 

b) nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest 
dokonywana płatność; 

5) zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek, z którego otrzymano tę płatność; 

6) przekazania środków na inny rachunek VAT Posiadacza rachunku prowadzony w Banku, 
wpisując następujące informacje: 

a) kwotę przekazywanych środków, 

b) w tytule „przekazanie własne”, 

c) numer NIP; 

7) przekazania środków na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w 
informacji o postanowieniu, o której mowa w art. 108b ust. 4 ustawy o VAT; 

8) przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej, w 
przypadku gdy rachunek VAT prowadzony jest dla rachunku, o którym mowa w art. 196 ust. 
1 pkt 2 albo 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

9) realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego 
egzekucji należności z tytułu podatku VAT. 

§ 25 

1. W celu realizacji przelewu MPP Bank w pierwszej kolejności obciąża kwotą podatku VAT rachunek 
VAT i uznaje tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy. 

2. W przypadku braku środków na rachunku VAT, Bank obciąża wyłącznie rachunek rozliczeniowy 
kwotą odpowiadającą wartości sprzedaży brutto wskazanej w przelewie MPP. 

3. W przypadku posiadania środków na rachunku VAT w wysokości niewystarczającej na zapłatę kwoty 
odpowiadającej kwocie podatku VAT wskazanej w przelewie MPP, Bank obciąża rachunek VAT do 
wysokości salda na tym rachunku i uznaje tą kwotą rachunek rozliczeniowy. 

4. W przypadku posiadania środków na rachunku rozliczeniowym w wysokości niewystarczającej na 
zapłatę kwoty brutto wskazanej w przelewie MPP Bank nie realizuje przelewu. 

5. Po otrzymaniu środków pieniężnych z tytułu podatku VAT wskazanych w przelewie MPP, Bank 
obciąża rachunek rozliczeniowy kwotą podatku VAT i uznaje tą kwotą rachunek VAT, który jest 
prowadzony dla tego rachunku. 

§ 26 

1. Bank nie jest obowiązany do sprawdzenia prawidłowości obliczenia kwoty odpowiadającej kwocie 
podatku VAT wskazanej w przelewie MPP. 

2. W przypadku, gdy płatność za fakturę zostanie dokonana na podstawie przelewu MPP na rachunek 
bieżący lub pomocniczy Posiadacza rachunku, dla którego Bank nie prowadzi rachunku VAT, Bank 
dokonuje zwrotu środków przy użyciu przelewu MPP. 



 

3. W przypadku otrzymania przez Bank informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego 
zawierającego zgodę na przekazanie środków pieniężnych zgromadzonych na wskazanym rachunku 
VAT, Bank niezwłocznie obciąży rachunek VAT Posiadacza rachunku kwotą wskazaną w tej 
informacji i uznaje tą kwotą jego rachunek rozliczeniowy. 

4. Postanowienie naczelnika urzędu skarbowego musi zawierać: 

1) numer rachunku VAT; 

2) numer rachunku rozliczeniowego, na który mają zostać przekazane środki pieniężne; 

3) kwotę środków pieniężnych. 

5. W przypadku, gdy kwota wskazana w informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego 
przewyższa wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, Bank obciąży rachunek VAT do 
wysokości salda na tym rachunku i uzna rachunek rozliczeniowy. W tym przypadku uznaje się, że 
obowiązek, o którym mowa w ust. 3, został wykonany w całości. 

§ 27 

1. Bank, może zamknąć rachunek VAT pod warunkiem równoczesnego zamknięcia rachunku 
rozliczeniowego, o ile zamykany rachunek VAT nie jest powiązany z innym rachunkiem 
rozliczeniowym. 

2. Przed zamknięciem rachunku VAT, Bank uznaje kwotą środków zgromadzonych na rachunku VAT, 
ustaloną według stanu na dzień zamknięcia rachunku VAT, na wskazany przez Posiadacza rachunku 
VAT jego inny rachunek VAT należący do Posiadacza rachunku i przez niego wskazany, prowadzony 
w Banku. 

3. W przypadku niewskazania przez Posiadacza rachunku VAT innego rachunku VAT prowadzonego w 
Banku, przed zamknięciem rachunku VAT, Bank uznaje rachunek rozliczeniowy, dla którego otwarty 
jest ten rachunek VAT, kwotą środków zgromadzonych na rachunku VAT, ustalonych według stanu 
na dzień zamknięcia rachunku VAT, wyłącznie pod warunkiem otrzymania stosownego 
postanowienia naczelnika urzędu skarbowego.” 

W związku z nowymi zapisami zmienia się numeracja kolejnych Rozdziałów i paragrafów. 

4. W Rozdziale 8 „DYSPONOWANIE ŚRODKAMI NA RACHUNKU BANKOWYM” wprowadza się 
następujące zmiany: 

 w §34 pkt 4) i 5) dodaje się zapisy o treści: 

„4) wykonanie Zlecenia płatniczego będzie pozostawało w sprzeczności z przepisami 
prawa, porozumieniami międzynarodowymi, w tym sankcjami nałożonymi przez 
organizacje międzynarodowe lub inne państwa;  

5) otrzymał zakaz dokonywania wypłat z rachunku bankowego – wydany przez 
prokuratora, sąd, organ egzekucyjny, szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub inną 
instytucję do tego uprawnioną.” 

 

5. W Rozdziale 9 „PRZEPROWADZANIE ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH”, w Oddziale 1 
„POSTANOWIENIA OGÓLNE” dodaje się zapisy o treści: 

 w §36 dodaje się nowy zapis, pkt 5 o treści: 

„5. Przekazy w obrocie dewizowym mogą być realizowane dopiero na następny dzień 
roboczy następujący po otwarciu rachunku.” 



 

 w §37 pkt 1 dodaje się zapis o treści: 
„1. Dokumenty rozliczeniowe powinny być wystawione w sposób kompletny, czytelny i 
trwały, zgodnie z treścią rubryk formularza. Podpisy na dokumentach muszą być zgodne 
ze wzorami podpisów złożonymi w Banku.” 

6. W Rozdziale 10 „ZLECENIA STAŁE” dodaje się zapisy o treści: 

 w §55 dodaje się punkt 2 o treści: 

„2. Bank nie realizuje Przelewu MPP za pośrednictwem zlecenia stałego.” 

W związku z dodaniem nowego punktu zmienia się numeracja kolejnych punktów 
paragrafu. 

7. W Rozdziale 13, Oddział 5 „ROZLICZENIE TRANSAKCJIPŁATNICZYCH” dodaje się zapisy o 
treści: 

 W §79 dodaje się pkt 6 i 7 o treści: 
„6. Bank może ustanowić blokadę środków pieniężnych z tytułu nierozliczonych operacji 
dokonanych przy użyciu karty. 

8. Blokada, o której mowa w ust. 6, jest anulowana w momencie obciążenia rachunku kwotą 
rozliczonej operacji lub po upływie 7 dni od dnia dokonania operacji, jeżeli Bank nie otrzyma 
potwierdzenia rozliczenia operacji. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia rozliczenia 
operacji w terminie 7 dni, Bank może obciążyć Posiadacza rachunku kwotą operacji oraz 
należnymi opłatami i prowizjami w terminie późniejszym, po otrzymaniu potwierdzenia 
rozliczenia operacji, przy czym obciążenie dokonywane jest z datą rozliczenia operacji.” 
 
W związku z powyższym zmienia się numeracja kolejnych punktów paragrafu. 
 

9. W Rozdziale 16 „ODPOWIEDZIALNOŚĆ” dodaje się zapisy o treści: 

 W §101 pkt 2 dodaje się ppkt 3 o treści: 
„3) wstrzymaniem transakcji, blokadą rachunku lub blokadą środków na podstawie decyzji 
prokuratora, sądu, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Generalnego Inspektora 
Informacji Finansowej oraz innych upoważnionych organów państwa, w zakresie 
przyznanych im uprawnień;” 

 Zmienia się treść w ppkt 4: 
„4) wystawienie zlecenia płatniczego w sposób niekompletny, nieczytelny lub 
zawierającego podpisy lub odcisk pieczęci firmowej niezgodne z wzorami zawartymi w 
KWP;” 

10. Zmienia się treść Rozdziału 18 „ROZWIĄZANIE UMOWY”, nowa treść Rozdziału: 
„§107 

1. Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę w każdym przypadku. 

2. Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności w przypadku: 

1) stwierdzenia przez Bank dysponowania rachunkiem bankowym przez Posiadacza rachunku lub 
osoby uprawnionej do dysponowania rachunkiem w sposób sprzeczny z Regulaminem, UR lub 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi usług świadczonych na podstawie 
UR lub Regulaminu; 

2) podania przez Posiadacza rachunku lub osoby uprawnionej do dysponowania rachunkiem 
bankowym danych lub informacji nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem faktycznym, w tym 
posłużenie się dokumentami nieaktualnymi lub nieprawdziwymi; 

3) ujawnienia Posiadacza rachunku na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego 
oraz na liście ostrzeżeń publicznych innego państwa; 



 

4) umieszczenia rodzaju działalności prowadzonej przez Posiadacza rachunku w ostrzeżeniach 
uprawnionych organów państwa, w tym gdy rodzaj prowadzonej działalności nie został 
uregulowany w powszechnie obowiązujących przepisach; 

5) braku możliwości zastosowania wobec Posiadacza rachunku środków bezpieczeństwa 
finansowego wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, w tym braku dostarczenia informacji i dokumentów wymaganych w celu wykonania 
wskazanych środków bezpieczeństwa finansowego; 

6) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Posiadacz rachunku wykorzystuje działalność Banku w 
celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem, w 
szczególności o charakterze skarbowym, ekonomicznym, gospodarczym lub terrorystycznym; 

7) po powzięciu przez Bank informacji o rozwiązaniu działalności prowadzonej przez Posiadacza 
rachunku oraz wykreśleniu podmiotu z baz ewidencyjnych działalności gospodarczej; 

8) wystąpi poważne ryzyko utraty reputacji przez Bank w przypadku zaangażowania Posiadacza 
rachunku w działalność nieetyczną, nielegalną lub nieuregulowaną w powszechnie 
obowiązujących przepisach; 

9)  braku obrotów na rachunku bankowym przez okres co najmniej 6 miesięcy, poza pobieraniem 
opłat i innych należności wymaganych przez Bank oraz dopisywaniem odsetek lub co najmniej 4 
miesiące jeżeli dodatkowo rachunek bankowy objęty jest zajęciem egzekucyjnym; 

10) braku środków na rachunku bankowym na pokrycie należnych Bankowi opłat i prowizji przez 
okres co najmniej 2 miesięcy. 

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Bank informuje Posiadacza rachunku pisemnie o saldzie 
rachunku i wzywa go jednocześnie do: 

1) potwierdzenia wysokości tego salda; 

2) określenia sposobu zadysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku 
bankowym w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania; 

3) zwrotu nie wykorzystanych blankietów czekowych oraz kart. 

4. Jeżeli Posiadacz rachunku nie zadysponował środkami pozostającymi na jego rachunku bankowym, 
w terminie określonym w ust. 1, Bank przeksięgowuje te środki na nieoprocentowane konto 
przejściowe. 

5. Lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu, na jaki zostały 
założone bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoży 
dyspozycji odmiennej.” 

 

Zmiany w Regulaminie zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Banku z dnia 28.06.2018 r. Dodatkowo 
wprowadzone zostały zmiany w Tabeli opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych, 
dotyczące wprowadzenia nowego rodzaju rachunku bankowego do tabeli. Aktualną tabelę opłat i 
prowizji znajdą Państwo pod linkiem: http://www.powislanski.pl/oferta/tabela-oplat-i-prowizji.html-2 
oraz w placówkach banku. 

Na wszelkie pytania dotyczące mechanizmu podzielonej płatności odpowiedzą Państwu nasi 
pracownicy. Dziękujemy za korzystanie z naszych usług i zachęcamy do zapoznania się z bieżącą ofertą. 

 Powiślański Bank Spółdzielczy 

 w Kwidzynie 

http://www.powislanski.pl/oferta/tabela-oplat-i-prowizji.html-2

