Procedura uproszczona art. 33a
Zgodnie z art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.- o podatku od towarów i usług (jednolity
tekst w Dz. U. z 2017r., poz. 1221 ze zm.), dalej jako: „ustawa o VAT”, w przypadku gdy
towary zostaną objęte na terytorium kraju uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art.
182 unijnego kodeksu celnego, którego realizacja jest uzależniona od wcześniejszego wydania
pozwolenia i w którym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może
rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej
składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.
Wyżej wymieniony przepis ustawy VAT wprowadził możliwość bezgotówkowego rozliczania
podatku VAT należnego z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej, bez
konieczności uiszczania go w urzędzie celno-skarbowym. Inaczej mówiąc, podatek VAT
należny z tytułu importu towarów – mimo, że jest wykazany w zgłoszeniu celnym, nie jest – w
chwili importu – ani płacony, ani zabezpieczany.
Dla potrzeb stosowania powyższego rozliczenia podatku VAT w imporcie należy przedstawić
naczelnikowi urzędu celno-skarbowego(klient składa osobiście z powodu danych
wrażliwych zawartych w przedstawianych dokumentach), przed którym podatnik dokonuje
formalności związanych z importem towarów, następujące dokumenty (wydane nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu):
•

•

zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie
społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu
państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym
podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań
podatkowych w poszczególnych podatkach (udział zaległości w kwocie składek lub
podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy,
którego dotyczy zaległość) – dokument do pobrania z Urzędu Skarbowego w którym
podatnik dokonuje rozliczenia podatkowego;
potwierdzenie zarejestrowania podatnika, jako podatnika VAT czynnego. Wymóg
przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa powyżej, uważa się za
spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści.

Ponadto podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnoskarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o:
•
•

zamiarze rozliczania podatku na powyższych zasadach – przed początkiem okresu
rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie;
rezygnacji z rozliczania podatku na powyższych zasadach – przed początkiem okresu
rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia. Zgodnie z art. 33a ust. 6
ustawy 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. Dokumenty
potwierdzające złożenie deklaracji do urzędu skarbowego, powinny być przedstawione
w oryginale lub potwierdzonej kserokopii – w oddziale celno-skarbowym, który przyjął
dane zgłoszenie celne.

Podatnik, który wybrał sposób rozliczania podatku z tytułu importu towarów na zasadach
określonych w art. 33a ust. 1 ustawy VAT, ma obowiązek stosowania takiego sposobu
rozliczania podatku z tytułu importu w odniesieniu do wszystkich towarów, które zostaną
odprawione na terytorium kraju w procedurze uproszczonej.
Cel procedur uproszczonych
•
•

ułatwienia w dokonywaniu obrotu towarowego z zagranicą;
podmiot, który uzyskał pozwolenie jest wiarygodnym partnerem dla swoich
kontrahentów;

Korzyści i ułatwienia wynikające z procedur uproszczonych:
•

•

•

•

•
•
•
•
•

oszczędność czasu – w wypadku procedury uproszczonej “w miejscu” towar zwolniony
jest z obowiązku przedstawienia w urzędzie celno-skarbowym – znika konieczność,
czasem wielogodzinnego, oczekiwania na dokonanie odprawy celnej przez
funkcjonariusza; czas oczekiwania na decyzję urzędu celno-skarbowego nie przekracza
2 godzin;
zmniejszenie kosztów m.in.: dostarczenia towarów do urzędu celno-skarbowego,
postoju samochodów, obsługi administracyjno-biurowej; towar dostarczany jest do
miejsca uznanego i tam oczekuje na dokonanie formalności;
podmiot posiadający pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej może z własnej
siedziby, na bieżąco monitorować procesy operacji celnej od jej rozpoczęcia aż do
zakończenia;
korzystanie z tzw. czasomierzy – jeżeli po uzgodnionym z organem celno-skarbowym,
czasie nie nastąpi reakcja funkcjonariusza celnego, kontynuowany jest proces operacji
celnych (procesy automatyczne);
zapewnienie szybkiego dostępu do towaru importowanego;
możliwość racjonalnego planowania dostaw;
obniżenie kosztów magazynowania;
zwolnienie towarów przed uiszczeniem należności celnych;
otrzymywanie najnowszych informacji z zakresu przepisów celnych udostępnianych w
formie newsletterów, przesyłanych do podmiotów gospodarczych posiadających status
AEO lub pozwolenie na stosowanie procedur uproszczonych;

