UMOWA
O szczególnych obowiązkach importera i agencji celnej w związku
z realizacją obsługi celnej świadczonej z wykorzystaniem art.33a ustawy o VAT
Umowa niniejsza została zawarta w dniu ………. w Piasecznie pomiędzy:
1) …………………………… z siedzibą w ……………….., adres: ………………, ul.
……………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez ………………., pod
numerem KRS …………., Regon …………., numer NIP: ………….., reprezentowaną
przez:

……………., zwaną dalej Zlecającym
a
2) S.MED Agencja Celna i Usługi Transportowe z siedzibą w Warszawie, 02-776; adres: ul.
Hirszfelda 9, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, Regon 016158266, NIP
5261372134, reprezentowaną przez: Sławomir Chaczyński uprawnionego do samodzielnej
reprezentacji,
zwana dalej Agencją lub Stroną,
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie szczególnych obowiązków Zlecającego i Agencji
w związku z realizacją przez Agencję na rzecz Zlecającego obsługi celnej w imporcie
z zastosowaniem art. 33A ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr
54 z później. Zmianami)
§2
1.Zlecający oświadcza, że jeśli nie będzie przeszkód prawnych, to odprawy celne w procedurze
dopuszczenia do obrotu w procedurze uproszczonej realizowane przez Agencję na jego rzecz
wykonywane będą w oparciu o art. 33a w/w ustawy.
2.Agencja ma możliwość realizacji odpraw w oparciu o w/w procedurę w miejscu uznanych przez
Urząd Celno-Skarbowy:
a) Piaseczno ul. Julianowska 37 parking, miejsce wyznaczone.
b) Kawęczyn, Kawęczyn 76, 05-520 Konstancin-Jeziorna, parking, miejsce wyznaczone.
c) Góra Kalwaria ul. Towarowa 1B,1C, 05-530 Góra Kalwaria, parking, miejsce
wyznaczone.
3.Realizacja postanowień w art.33a ust.6 w/w ustawy - to jest sposób przedstawienia Urzędowi
Celno-Skarbowemu dowodów rozliczenia podatku VAT określone są w § 3 stanowiącą procedurę
działania.
§3
Procedura działania

1. Do 5-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były odprawy
importowe z zastosowaniem art.33a ustawy o VAT, Agencja przesyła do Zlecającego dokumenty
z poprzedniego miesiąca, które zawierać będą informacje o dokonanych w poprzednim miesiącu
odprawach na jego rzecz, a w szczególności:
a.) numer i datę OGL(jeśli do danej odprawy sporządzone zostało zgłoszenie uzupełniające)
b.) podstawę naliczania podatku VAT
c.) kwotę i podsumowanie naliczonego podatku VAT
1.1 Dokumenty tworzone przez Agencję i przesyłane do Zlecającego będą pełnić funkcje kontrolne.
1.1.1 Wszystkie ewentualne wątpliwości, niejasności i rozbieżności pomiędzy dokumentami i
danymi księgowymi Zlecającego będą niezwłocznie wyjaśniane.
2. Zlecający przesyła obowiązkowo co 6 miesięcy do agencji celnej aktualne oryginalne
oświadczenia dotyczące art. 33a.
3. Zlecający monitoruje, czy składane są raport w Urzędzie Skarbowym, w ustawowym terminie –
tj. do 25-tego dnia miesiąca po miesiącu sprawozdawczym deklarację VAT 7 i dokonują rozliczenia.
3.1 Jeśli Zleceniodawca nie dokona prawidłowego rozliczenia i zapłaty podatku VAT i Agencja
zostanie wezwana przez organ celno-skarbowy do zapłaty zaległych zobowiązań, to pełna
kwota tych zobowiązań zostanie zapłacona Agencji przez Zlecającego w terminie wymagalności
tych zobowiązań przez organ celno-skarbowy.
4. Do końca miesiąca następującego po miesiącu objętym okresem sprawozdawczym Zlecający
przesyła na adres mailowy Agencji kopie poniższych dokumentów:
a.) deklarację VAT 7 wraz z potwierdzeniem złożenia jej w Urzędzie Skarbowym
5. Do 5-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia deklaracji VAT w Urzędzie
Skarbowym, Agencja przesyła do właściwego Urzędu Celno-Skarbowego dowody rozliczenia
podatku przez Zlecającego.
6. Kopie deklaracji VAT-7 przesyłane przez Zlecającego archiwizowane są przez Agencję.
7. Agencja zobowiązuje się, że nie ujawni osobom trzecim – z wyjątkiem organów CelnoSkarbowych, jakichkolwiek informacji zawartych w otrzymanych od Zlecającego deklaracjach VAT
oraz raportach.
§4
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
2. Niniejsza umowa może być rozwiązana za 30-dniowym wypowiedzeniem, licząc
od ostatniego dnia miesiąca, w którym wypowiedzenie zostało złożone drugiej stronie.
3. Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie aneksem w formie pisemnej pod
rygorem nieważności
§5
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§6
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§7
Postanowienia niniejszej umowy obowiązują od dnia ...........
.................................
(Zlecający)

.....................................
(Agencja)

