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Nazwa materiału/Opis informacji
Zmiany przepisów art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług – informacja dla
przedsiębiorców.
Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (poz. 1086) w ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520 oraz z 2020 r. poz. 568) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 12 wyrazy „przed dniem 1 lipca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „przed dniem
1 października 2020 r.”;
2) w art. 28 w pkt 6 wyrazy „z dniem 1 lipca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „z dniem
1 października 2020 r.”.
Powyższe oznacza, że zmiany art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie
określonym w ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520 oraz z 2020 r. poz. 568) wejdą w życie z dniem
1 października 2020. Dotyczy to przepisu art. 33a w zakresie: uchylenia ust. 6, nadania
nowego brzmienia ust. 7, oraz uchylenia ust. 9-11.
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W związku z powyższym podatnik będzie nadal zobowiązany m.in. do przedstawienia
naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty
podatku należnego z tytułu importu towarów (dokonanych przed dniem 1 października br.)
w deklaracji podatkowej, zgodnie z trybem określonym w ust. 6 art. 33a ww. ustawy.
Z dniem 1 lipca 2020 r. wchodzą natomiast w życie zmiany art. 33a, określone w ustawie
z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1495), tj. zmiany w zakresie: brzmienia ust. 1, nadania nowego brzmienie
wprowadzenia do wyliczeni w pkt 1 w ust. 2, dodania pkt 3 w ust. 2, dodania ust. 2c i 2d,
uchylenia ust. 4, nadania nowego brzmienia ust. 5 i ust. 8 oraz uchylenia ust. 12.
Zgodnie z powyższą zmianą podatnicy – w celu rozliczenia podatku VAT w deklaracji – będą
mieli obowiązek korzystania z usług przedstawicieli celnych. Tylko w przypadku, gdy podatnik
posiada status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 UKC lub pozwolenie na
stosowanie uproszczenia, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 UKC, nie będzie musiał
dokonywać zgłoszenia przez przedstawiciela celnego. Wszyscy inni podatnicy, żeby skorzystać
z ułatwienia w rozliczeniu podatku VAT, będą musieli korzystać z usług przedstawicieli,
a zgłoszenia celne będą mogły być składane w formie standardowej lub z zastosowaniem
uproszczeń.
Ponadto dodany ust. 2c do art. 33a - wskazuje naczelnika urzędu celno-skarbowego
właściwego ze względu na siedzibę podatnika lub miejsce zamieszkania podatnika, jako
właściwego do złożenia odpowiednich dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
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a w przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium
kraju – Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu. Organy te będą
również właściwe do przedkładania dokumentów, o których mowa w ust. 6 ww. artykułu.
Uchylenie ust. 4, znosi obowiązek pisemnego zawiadamiania naczelnika urzędu celnoskarbowego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku na zasadach
określonych w przedmiotowym artykule oraz o rezygnacji z tego trybu rozliczenia podatku.

Ponadto podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio
w deklaracji podatkowej będą obowiązani składać miesięczne deklaracje podatkowe.
Obowiązek składania miesięcznych deklaracji podatkowych dotyczy importu towarów
dokonanego po dniu 30 czerwca 2020 r. Wynika to z dodanego pkt 3 w ust. 3a i dodanego
ust.3d w art. 99 ustawy o VAT.
Doprecyzowując Newsletter Nr Z/40/2020 z dnia 24.06.2020 r. Ministerstwo Finansów
uprzejmie informuje, że usługa e- Status jest obowiązkowa w sytuacji, gdy:
- składane są dane wymagane tak jak w formie papierowej na karcie 4 SAD z symbolem T2L,
T2LF lub T2LSM, lub

2.

- potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów będzie dokonywane na karnecie TIR albo
ATA, lub
- potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów będzie dokonywane na fakturze lub na
dokumencie przewozowym dla towarów, których wartość przekracza 15 tys. EUR.
Oznacza to, że gdy wartość towarów, jakich dotyczy faktura lub list przewozowy,
nie przekracza 15 tys. EUR, nie jest wymagane przesłanie komunikatu IE5PCS do systemu
AES/STATUS.
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