Zmiany w serwisie internetowym usługi
eSKOK od 01.07.2018 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.62 z dnia 2018.01.10) od 1 lipca 2018 roku zostały wprowadzone
następujące zmiany:
•

Dla każdego Członka, który posiada imienny rachunek otwarty w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą, oraz Podmioty III sektora został otwarty rachunek VAT.

•

Udostępniony został nowy sposób realizacji przelewów za pomocą Mechanizmu Podzielonej
Płatności

Ministerstwo Finansów nakłada obowiązek otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków do rozliczeń
podatku od towarów i usług (VAT). Wszyscy Przedsiębiorcy, oraz Podmioty III sektora będą mogły skorzystać
z nowego typu przelewu, który pojawi się w Usłudze eSKOK.
Rachunek dzielony (VAT)
Przelew dzielony1 zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar/usługę na odrębne rachunki:
•

Rachunek bieżący/Rachunek dodatkowy

•

Specjalny rachunek VAT (rachunek nie będzie oprocentowany)

Wartość netto, płacona będzie na rachunek bankowy dostawcy, natomiast wartość VAT na specjalny rachunek
VAT dostawcy.
Aby umożliwić SKOK realizację ustawowego obowiązku prowadzenia rachunków VAT w usłudze eSKOK został
dodany nowy typ rachunku: Rachunek dzielony (VAT). Podczas rejestracji Rachunku bieżącego/Rachunku
Dodatkowego przez Użytkownika, wymagane będzie przez SKOK automatyczne utworzenie rachunku VAT i
powiązanie go z Rachunkiem bieżącym/Rachunkiem dodatkowym Użytkownika. Nowy typ rachunku będzie
miał za zadanie przechowywać kwoty środków VAT i będzie mógł być powiązany z dowolną liczbą Rachunku
Bieżącą/Rachunku Dodatkowego, a jego zasilenie/obciążenie odbywać się będzie tylko przez powiązany z nim
Rachunek bieżący/Rachunek dodatkowy.
Założenie rachunku VAT jak i prowadzenie jest bezpłatne (nie będą pobierane opłaty ani prowizje),
dodatkowo otworzenie Rachunku VAT nie będzie wymagało realizacji formalności w placówce.
Użytkownik o numerze rachunku VAT został poinformowany w formie pisemnej. Podczas rejestracji
Rachunku bieżącego/Rachunku Dodatkowego przez Użytkownika, wymagane będzie przez SKOK
automatyczne utworzenie rachunku VAT i powiązanie go z Rachunkiem bieżącym/Rachunkiem Dodatkowych
Użytkownika. Nowy typ rachunku będzie miał za zadanie przechowywać kwoty środków VAT i będzie mógł być
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powiązany z dowolną liczbą Rachunku bieżącego/Rachunku dodatkowego, a jego zasilenie/obciążenie
odbywać się będzie tylko przez powiązany z nim Rachunkiem bieżącym/Rachunkiem dodatkowym.
Nowy sposób realizacji przelewów za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności
W serwisie internetowym usługi eSKOK został udostępniony oddzielny formularz przelewu „Dzielony (VAT)”,
który będzie dostępny po wybraniu zakładki „Przelewy”. Nowy formularz Przelewu dzielonego w stosunku do
zwykłego przelewu jednorazowego został rozszerzony o następujące dane:
•

Kwota brutto;

•

Kwota VAT;

•

Numer faktury;

•

Numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dodatkowo podczas zlecenia Przelewu dzielonego oprócz kwoty dostępnych środków na Rachunku
bieżącym/Rachunku dodatkowym, prezentowana będzie kwota dostępnych środków na rachunku VAT.
Natomiast w formularzu nie będą dostępne ‘Szczegóły płatności’ oraz ‘Opcje dodatkowe’. Stronami płatności
(nadawcą i odbiorcą) są firmy (nie jest możliwe wykonanie płatności, w której stroną jest konsument).
Na rachunek VAT mogą być wpłacane środki, które są:

•

zapłatą podatku VAT za faktury opłacone przelewem „Dzielony VAT”,

•

przelane między własnymi rachunkami VAT,

•

zwrotem kwoty VAT, dokonanej przez Urząd Skarbowy.

Środki zgormadzone na rachunku VAT można wykorzystać w następujący sposób:

•

Płatność za faktury VAT wykorzystując przelew „Dzielony VAT”,

•

regulowanie zobowiązań podatkowych VAT do Urzędu Skarbowego (zakres danych możliwych do
wypełnienia podczas składania dyspozycji przelewu do Urzędu Skarbowego przez Użytkownika,
został rozszerzony o kwotę VAT),

•

do realizacji przelewu w mechanizmie podzielonej płatności będzie można wykorzystać środki
pochodzące z rachunku VAT, ale tylko do pokrycia tej części należności, która będzie odpowiadała
kwocie VAT.

Podgląd środków dostępnych na rachunku VAT
W celu umożliwienia weryfikacji dostępnych środków na rachunku VAT Użytkownika podpiętych do Rachunku
bieżącego/Rachunku dodatkowego, w

Szczegółach rachunku bieżącego/Rachunku dodatkowego

zaprezentowana została kwota dostępnych środków na rachunku VAT.
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