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W związku z sygnałami dotyczącymi problemów ze składaniem do systemu
AIS/IMPORT zgłoszeń uzupełniających do wpisów do rejestrów zgłaszających
dokonanych przed dniem 29 sierpnia 2018 r. z powodu zablokowania w
słowniku 087 kodu informacji dodatkowej 070P (słownik opublikowany na
PUESC), Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia co następuje.
Zgodnie z Instrukcją wypełniania zgłoszeń celnych składanych do systemu
AIS/IMPORT, która dostępna jest na PUESC w zakładce e-Import, w
zgłoszeniach składnych do systemu AIS/IMPORT od dnia 27 grudnia 2017 r.
nie ma zastosowania kod 070P. Dla potrzeb składania zgłoszeń do systemu
AIS/IMPORT opis pola 44 pkt 3 lit. e) otrzymał nowe, następujące brzmienie:
„e) Należy też podać poniżej określone kody odnoszące się do kosztów
wchodzących w skład podstawy opodatkowania podatkiem VAT i
podatkiem akcyzowym, o ile elementy te nie zostały włączone do wartości
celnej:
1.

074A – wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym w
przypadku importu samochodu osobowego - o ile nie zostały włączone do
wartości celnej - koszty prowizji, transportu i ubezpieczenia, a zostały już
poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez
pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w
dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego
samochód jest importowany.
071V - wliczane do podstawy opodatkowania podatkiem VAT koszty
dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia o ile nie zostały włączone do wartości celnej - ponoszone do pierwszego
miejsca przeznaczenia na terytorium kraju, jak również wynikające z transportu
do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unii
Europejskiej, jeżeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu.
Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w
liście przewozowym lub jakimkolwiek innym dokumencie przewozowym, na
podstawie którego towary są importowane.
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W przypadku braku takiej informacji za pierwsze miejsce przeznaczenia uważa
się miejsce pierwszego przeładunku na terytorium kraju.
072X - wysokość kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy
wpłacanej przez importera w celu ich otrzymania, podawana w pełnych złotych
polskich.
073V – wliczana do podstawy opodatkowania podatkiem VAT kwota opłaty
paliwowej w imporcie.”.
W związku z tym, że kod 070P był podawany w zgłoszeniach składanych do
systemu AIS/IMPORT, należało go zablokować.
Jednakże z uwagi na dokonane już wpisy do rejestrów zgłaszających z kodem
070P oraz obowiązek złożenia zgłoszeń uzupełniających do tych wpisów,
uprzejmie informujemy, że ważność kodu 070P została przedłużona do dnia
10 września 2018 r., z zastrzeżeniem, że kod ten można podawać
wyłącznie w zgłoszeniach uzupełniających (typ zgłoszenia Z) do wpisów
do rejestrów zgłaszających dokonanych do dnia 31 sierpnia 2018 r. Od
dnia 1 września 2018 r. kod 070P nie może być stosowany w pozostałych
typach zgłoszeń celnych składanych do AIS/IMPORT i we wpisach do
rejestrów zgłaszających.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że z uwagi na częste podawanie w
zgłoszeniach celnych składanych do systemu AIS/IMPORT kodów, które w
Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych składanych do AIS/IMPORT zostały
wykreślone, to od dnia 1 października 2018 r. kody te zostaną zablokowane w
słownikach opublikowanych na PUESC dla potrzeb obsługi zgłoszeń celnych
składanych do systemu AIS/IMPORT.
Kod 070P ma natomiast zastosowanie w zgłoszeniach składanych do
systemu CELINA, pozostaje więc aktywny w słowniku 087 udostępnionym
na Portalu Systemów Celnych KAS www.e-clo.pl
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