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Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów
agencja celna Taksim-Pol  Sp.  z  o.o.  poleca odprawy celne  w procedurze
uproszczonej w imporcie z zastosowaniem art 33a ustawy VAT.

Regulacje  zawarte w art. 33a ustawy dotyczą uproszczenia, o którym mowa w art.166 oraz
182  Unijnego  Kodeksu  Celnego, w  którym  okresem  rozliczeniowym  jest  miesiąc
kalendarzowy. 

Podstawą prawną  do zastosowania odroczenia obowiązku płacenia VAT-u przy procedurze
dopuszczenia do obrotu jest   artykuł  1 pkt 10  ustawy o podatku od towarów i usług ( z
późniejszymi zmianami) oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz.U. Nr 64 poz 332). Artykułem
tym  od 1 kwietnia 2011   wprowadzone   zostały istotne ułatwienia w zakresie rozliczania
podatku VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji, w tym  zniesiony został
obowiązek złożenia zabezpieczenia kwoty podatku jako warunku rozliczenia podatku z tytułu
importu towarów w deklaracji podatkowej. 

Agencja celna Taksim-Pol  Sp. z o.o. zapewnia profesjonalną obsługę celną, przygotowując
jednocześnie klientów  do stosowania wymogów art. 33A ustawy VAT. 

 Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim:

- możliwość bezgotówkowego rozliczenia podatku VAT z tytułu przywozu towarów dla   
  importerów z Polski,

- rozliczenie podatku VAT dokonywane jest przez importera w deklaracji podatkowej,

- importer stosując powyższą procedurę może szybciej obracać swoim kapitałem, ponieważ
   nie musi „zamrażać” środków pieniężnych w kwotach VAT-u w urzędach podatkowych,

-  możliwość  skrócenia  czasu  odprawy  celnej oraz  ograniczenia  ilości  rewizji  mając   na
uwadze  posiadany  przez  naszą  agencję  celną  Takism-Pol  status  Upoważnionego
Przedsiębiorcy AEO.

Klientów  zainteresowanych  naszą  nową  ofertą  serdecznie  zapraszamy  i  prosimy  o
przesyłanie zapytania na adres e-mail info@taksim-pol.com.pl lub bezpośredni kontakt
telefoniczny  na numer 0-22 679 31 88

http://www.sl.gofin.pl/ustawa-z-dnia-11032004-r-o-podatku-od-towarow-i-uslug,9w0wvb6ix,1.html


W  celu  skorzystania z przedstawionej oferty należy zastosować następującą procedurę:

1) Importer  musi  pisemnie  powiadomić  właściwego  miejscowo  Naczelnika  Urzędu

Skarbowego oraz Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego oraz o zamiarze rozliczania

podatku VAT w trybie art. 33a ustawy  przy czym ww. zawiadomienie -  zgodnie z art.

33a ust. 4 pkt 1 - należy złożyć przed początkiem okresu rozliczeniowego (miesiąc lub

kwartał),  od  którego  będzie  rozliczany  podatek  VAT z  tytułu  importu  towarów w

deklaracji podatkowej VAT-7 lub VAT-7K.  ( wzór zawiadomienia w złączeniu).

2) Zgodnie z ust. 2 art. 33a ustawy Importer przed dokonaniem pierwszego zgłoszenia

celnego ( za pośrednictwem agencji celnej) w procedurze dopuszczenia do obrotu z

zastosowaniem procedury uproszczonej  i  odroczeniem obowiązku płacenia podatku

VAT,  musi  przedstawić  Naczelnikowi  Urzędu  Celno-Skarbowego,  przed  którym

dokonuje formalności  związanych z przywozem, dokumenty wydane nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu  : 

           -oryginał zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na       
             ubezpieczenie społeczne,
           -oryginał zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach poszczególnych podatków    
             stanowiących dochód budżetu państwa,

     -oryginał potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

lub 

     na  podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych

dla  obywateli  i  przedsiębiorców  (Dz.U.  Nr  106  poz.  622),   Importer  wysyła

oświadczenie  dotyczące  obowiązku  przedstawienia  dokumentów  wymaganych

zgodnie z ust.2 art 33a (  oświadczenie w załączeniu) . 

  Należy  pamiętać  o   obowiązku  aktualizacji    oświadczenia  (w  terminie  6-co

miesięcznym). 

„  W  związku  z  wdrożeniem  systemu  SZPROT  powyżej  opisana  zasada,  zgodnie  z  którą

zaświadczenie/oświadczenie przedstawia się naczelnikowi urzędu celnego, przed którym podatnik

dokonuje formalności związanych z importem towarów, powinna być realizowana w następujący

sposób:

a) obowiązek przedstawienia dokumentów o których mowa w art. 33a ust. 2 i

4 ustawy o VAT uznaje się za spełniony, jeżeli dokumenty przedłożone zostały przez podatnika tylko

jednemu spośród NUC (naczelnik  urzędu  celno-skarbowego),  przed  którymi  podatnik  dokonuje

formalności związanych z importem towarów. Rekomenduje się rozwiązanie, aby w przypadku, gdy



podatnik  dokonuje  importu  na terenie  wielu  NUC,  dokumenty  zostały  przedłożone  temu,  który

jednocześnie  jest  właściwy  ze  względu na siedzibę  podatnika.  Jeżeli  taki  przypadek nie  zajdzie,

dokumenty należy przedłożyć do wybranego przez podatnika NUC, przed którym dokonywane są

czynności związane z importem towarów - rekomenduje się aby zawsze był to ten sam NUC,

b)  NUC,  któremu  przedstawiono  dokumenty  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  punkcie  a)

zobowiązany jest do wprowadzania ich do systemu SZPROT,

c)  wprowadzenie  informacji  do  systemu SZPROT przez  NUC,  któremu przedłożono  dokumenty

traktowane będzie jako równorzędne z powiadomieniem przez podatnika wszystkich naczelników

urzędów celnych, przed którymi podatnik dokonywał będzie formalności związanych z importem

towarów,

d) wszyscy NUC, przed którymi podatnik dokonywał będzie formalności  związanych z importem

towarów będą bezpośrednio uzyskiwać informację z Systemu SZPROT w zakresie spełnienia przez

podatnika  warunków  wynikających  z  przepisów  ustawy  o  VAT.  Do  systemu  SZPROT  zostaną

wprowadzone również dokumenty, o których mowa w art. 33a ust. 2 i 4 ustawy o VAT, które zostały

już złożone do poszczególnych NUC.

W związku z powyższym:

1)  w  systemie  SZPROT  będzie  widoczna  informacja  o  tych  przedłożonych

oświadczeniach/zaświadczeniach  dotyczących  danego  podatnika,  które  mają  najdłuższą  datę

ważności.  Dane  są  wiążące  dla  wszystkich NUC,  przed którymi podatnik  dokonuje formalności

związanych z importem towarów. Podatnik może uzyskać od organu celnego informację w zakresie

daty ważności oświadczenia/zaświadczenia wprowadzonego do systemu;

2) do systemu SZPROT zostanie również wprowadzona informacja, o której mowa w art. 33a ust. 4

ustawy  o  VAT.  W związku z  powyższym podatnik  nie  będzie  już  zobowiązany  do  przedkładania

wymienionej informacji do tych NUC, na terenie właściwości których dopiero zamierza dokonywać

formalności związanych z importem towarów.

3) dokumenty, o których mowa w art. 33a ust. 2 i 4 ustawy o VAT w przypadku podatników, którzy

nie  korzystali  dotąd  z  regulacji  określonych  w  art.  33a  ustawy  o  VAT,  powinny  być  składane

jednorazowo do NUC określonego w punkcie a). Rekomendowane jest, aby podatnik kontaktował

się wyłącznie z tym jednym NUC wybranym zgodnie z zasadą określoną w punkcie a).

Podatnik,  który  wybrał  sposób  rozliczania  podatku  z  tytułu  importu  towarów  na  zasadach

określonych w art. 33a ust. 1 ww. ustawy, ma obowiązek stosowania takiego sposobu rozliczania

podatku z tytułu importu towarów w całym okresie rozliczeniowym, za który wybrał taki  sposób

rozliczania podatku z tytułu importu towarów.”  

3) Prosimy  zwrócić  szczególną  uwagę,  aby dokumenty  wysyłane  do  Urzędu  Celno-

Skarbowego (zarówno zawiadomienie jak i oświadczenie) były podpisane przez osoby

upoważnione do reprezentowania,  zgodnie z dokumentami rejestrowymi Importera.



4) Importer  podpisuje  z  agencją celną  Taksim-Pol   Sp z  o.o.  umowę o współpracy i

świadczeniu usług (wzór umowy w załączeniu).

5) Naczelnika  Urzędu Celno-Skarbowego, do którego zostało złożone zawiadomienie i

oświadczenie na stosowanie przez Importera procedury uproszczonej z zastosowaniem

art. 33a ustawy o podatku VAT, może przesłać informacyjnie pismo potwierdzające

przyjecie dokumentów. Prosimy przekazanie skanu otrzymanego pisma lub tez skanu

zawiadomienia  i  oświadczenia  do  naszej  firmy  na  adres    e-mail;  info@taksim-

pol.com.pl 

6) Importer jest obowiązany do przedstawienia agencji celnej Taksim-Pol Sp. z o.o. jako

przedstawicielowi  pośredniemu,  dokumentów  potwierdzających  rozliczenie  kwoty

podatku  należnego  z  tytułu  importu  towarów w deklaracji  podatkowej  (określanej

symbolem VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) w terminie  do 25 każdego miesiąca,  w którym

powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

           Dodatkowo do deklaracji podatkowej należy dołączyć potwierdzone przez importera

           lub agencję celną (przedstawiciela) rozliczenie VAT. Taksim-Pol wysyła pocztą    

           elektroniczną na koniec każdego miesiąca rozliczenie VAT, które  jest  wydrukiem z  

           programu WinSAD stanowiącym podsumowanie wszystkich odpraw celnych w danym

           miesiącu rozliczeniowym.

„  Zgodnie z art. 33a ust. 6 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi

celnemu  dokumentów  potwierdzających  rozliczenie  kwoty  podatku  należnego  z  tytułu  importu

towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek

podatkowy z tytułu importu towarów. 

a)Od lipca 2018 r. obowiązek przedstawienia dokumentów, o których mowa w art 33 a ust 6

ustawy VAT, w tym Deklaracji VAT 7 uznaje się za spełniony, jeżeli dokumenty przedłożone

będą  przez  podatnika  tylko  jednemu spośród  NUCS,   przed  którym  podatnik  dokonuje

formalności związanych z importem towarów. W przeciwnym razie podatnik będzie narażony na

konsekwencje z art. 33a ust. 7-11 ustawy o VAT. 

Uwaga: rekomenduje się, aby w przypadku, gdy podatnik dokonuje importu na terenie wielu NUCS,

dokumenty  zostały  przedłożone  temu,  który  jednocześnie  jest  właściwy  ze  względu  na  siedzibę

podatnika, natomiast jeżeli taki przypadek nie zajdzie, dokumenty należy przedłożyć do wybranego

przez podatnika NUCS, przed którym dokonywane są czynności związane z importem towarów) –

powinien być to ten sam organ, do którego podatnik składa oświadczenia / zaświadczenia, o których

mowa w art. 33a ust. 2 i 4 ww. ustawy;



b) NUCS, któremu przedstawiono dokumenty zobowiązany będzie do wprowadzania ich do systemu

SZPROT (dokument potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w art. 33a ust. 6 ustawy o

VAT (np. deklaracja VAT7) powinien zostać załączony do sprawy; 

c)  wprowadzenie  dokumentu  do  Systemu  SZPROT  przez  NUCS,  któremu  dokument  został

przedłożony – traktowane będzie jako równorzędne z przedstawieniem przez podatnika wymaganego

dokumentu,  wszystkim  naczelnikom  urzędów celno-skarbowych,  na  terenie  właściwości  których

dokonane  zostały  zgłoszenia  celne  w danym okresie  rozliczeniowym. Dokumenty  te  w  systemie

przypisane będą do konkretnego podmiotu (podatnika).

Przepis nie określa sposobu przedstawienia tych dokumentów.

 Zatem ww.  dokumenty mogą zastać złożone w siedzibie  organu celnego lub przesłane do tego

organu.  Mając  powyższe  na  uwadze  dopuszcza  się  przesyłanie  dokumentów  potwierdzających

rozliczenie  kwoty  podatku  należnego  z  tytułu  importu  towarów  w  deklaracji  podatkowej  (ich

skanów) na adres mailowy wskazany przez dany urząd celny.

Warunek przedstawienia organowi Służby Celnej dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty

podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej musi być spełniony w sposób

wiarygodny.  Podatnik  może  przedstawić  organowi  Służby  Celnej  kopię  deklaracji  podatkowej

poświadczonej za zgodność przez podatnika lub zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika

urzędu  skarbowego,  z  którego  będzie  wynikała  kwota  podatku  należnego  z  tytułu  importu

wykazanego  w  złożonej  przez  podatnika  deklaracji  podatkowej.

W przypadku  gdy  podatnik  składa  deklarację  podatkową  VAT-7  do  urzędu  skarbowego  drogą

elektroniczną do  systemu e-Deklaracje,  możliwe  jest  dopuszczenie  przekazania  przez  podatnika,

który skorzystał  z  formularza interaktywnego,  organowi celnemu wydruku tej  deklaracji  wraz z

otrzymanym  urzędowym  potwierdzeniem  odbioru  (UPO).  Podatnik  taki  składając  dokument

elektroniczny  otrzymuje  zwrotnie  32-znakowy  numer  referencyjny,  który  jest  wpisany  w  pole

„Numer dokumentu”. Wskazany numer referencyjny zawarty jest również w UPO. Zatem złożoną

deklarację  podatkową  VAT-7  można  zidentyfikować  z  otrzymanym  UPO  poprzez  numer

referencyjny. W pozostałych przypadkach dokumentów elektronicznych, w celu spełnienia warunku

określonego w art. 33a ust. 6 ustawy podatnik może przedstawić organowi Służby Celno-Skarbowej

wydruk  deklaracji  podatkowej  VAT-7  oraz  otrzymanego  UPO,  poświadczonych  za  zgodność  z

oryginałem przez  podatnika.”

7) Informujemy  również,  że  Importer  jest  obowiązany  do  pisemnego  zawiadomienia

Naczelnika  Urzędu  Celno-Skarbowego  oraz  właściwego  miejscowo  Naczelnika

Urzędu Skarbowego o  rezygnacji z rozliczania podatku VAT na zasadach określonych



w ust. 1 art 33a - przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z

takiego rozliczenia.
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