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Zgodnie z art. 33a ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług podatnik, jest zobowiązany do
przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających
rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej w terminie 4
miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.
Mając na uwadze ułatwienie działalności gospodarczej, do czasu zmiany przepisów ustawy o
podatku od towarów i usług, wprowadza się następujące rozwiązanie:
a) obowiązek przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 33a ust. 6 ustawy o
VAT uznaje się za spełniony, jeżeli dokumenty przedłożone zostały przez podatnika
tylko jednemu spośród NUCS, przed którymi podatnik dokonywał formalności
związanych z importem towarów (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;

1.

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).
Powyższy tryb możliwy jest do stosowania od dnia 1 lipca 2018 r.

W załączeniu przesyłam do wiadomości i wykorzystania Instrukcję e-Klient wersja 0.5
z dnia 20.06.2018r. (Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania
użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo –
Celnego). Zakres zmian zawarty został w załączonym biuletynie zmian.
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Instrukcja obowiązuje od dnia 26.06.2018 r. Dokument dostępny jest na stronach:
https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient oraz https://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dlaprzedsiebiorcow/eori/dokumenty-i-formularze

Opracowanie: Zespół „NEWSLETTER”  newsletter@kra.mofnet.gov.pl

N E W SLE T T E R
Nr Z/ 47/ 2018
z dnia 28.06.2018 r.

Lp
2.

Nazwa załącznika/Link

https://puesc.gov.pl/web/puesc/eklient oraz https://www.finanse.mf.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/eori/dokumenty-i-formularze

Zespół „NEWSLETTER”

Opracowanie: Zespół „NEWSLETTER”  newsletter@kra.mofnet.gov.pl

