Rachunek VAT

Posiadacz rachunku

1.

firmy krajowe - rezydenci
firmy zagraniczne - nierezydenci (nie dotyczy placówek partnerskich)

Waluta

2.

złoty polski

Minimalna kwota wpłaty

3.

nie dotyczy

Termin

4.

nieokreślony

Stopa procentowa

5.

zmienna

Kapitalizacja

6.

kwartalna kalendarzowa

Okres umowny

7.

rozpoczyna się:
- z dniem otwarcia rachunku
kończy się:
- z dniem
zamknięcia
ostatniego
rachunku
rozliczeniowego
powiązanego
z
niniejszym
rachunkiem
albo
zakończenia
przyporządkowania do któregokolwiek rachunku rozliczeniowego

Okres naliczania odsetek

8.

rozpoczyna się:
- z dniem uznania rachunku
kończy się:
- z dniem poprzedzającym dzień obciążenia rachunku

Termin udostępnienia odsetek

9.

od pierwszego dnia następnego kwartału kalendarzowego

Sposób dysponowania środkami

10.

-

przelew płatność podzielona lub polecenie zapłaty realizowany
za pośrednictwem
rachunku
rozliczeniowego
powiązanego
z rachunkiem VAT

Inne cechy szczególne

11.

-

służy do gromadzenia środków i przeprowadzania rozliczeń z tytułu
należności VAT
do rachunku VAT nie wydaje się instrumentów płatniczych (kart
płatniczych, czeków itp.)
nie ma możliwości realizacji z rachunku VAT zleceń stałych ani
wykonywania obrotu gotówkowego
brak możliwości uzyskania kredytu w rachunku VAT

-

Ostatnia zmiana obowiązuje od

Załącznik do Regulaminu kont dla firm nr 2.23

12.

08.09.2018 r.
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Posiadacz rachunku
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firmy krajowe - rezydenci
firmy zagraniczne - nierezydenci (nie dotyczy placówek partnerskich)

Waluta
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Stopa procentowa
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6.
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7.

rozpoczyna się:
- z dniem otwarcia rachunku
kończy się:
- z dniem
zamknięcia
ostatniego
rachunku
rozliczeniowego
powiązanego
z
niniejszym
rachunkiem
albo
zakończenia
przyporządkowania do któregokolwiek rachunku rozliczeniowego

Okres naliczania odsetek

8.

rozpoczyna się:
- z dniem uznania rachunku
kończy się:
- z dniem poprzedzającym dzień obciążenia rachunku

Termin udostępnienia odsetek

9.

od pierwszego dnia następnego kwartału kalendarzowego

Sposób dysponowania środkami

10.

-

przelew płatność podzielona lub polecenie zapłaty realizowany
za pośrednictwem
rachunku
rozliczeniowego
powiązanego
z rachunkiem VAT

Inne cechy szczególne

11.

-

służy do gromadzenia środków i przeprowadzania rozliczeń z tytułu
należności VAT oraz regulowania przez Posiadacza wskazanych
w ustawie Prawo bankowe zobowiązań z tytułu podatków i należności
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
do rachunku VAT nie wydaje się instrumentów płatniczych (kart
płatniczych, czeków itp.)
nie ma możliwości realizacji z rachunku VAT zleceń stałych ani
wykonywania obrotu gotówkowego
brak możliwości uzyskania kredytu w rachunku VAT

-

Ostatnia zmiana obowiązuje od

Załącznik do Regulaminu kont dla firm nr 2.23
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