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Szanowni Państwo,
Od dnia 1 lipca 2021 r. przesyłki o wartości do 150 euro, które są objęte zwolnieniem
z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, będą mogły być zgłaszane z zastosowaniem
zredukowanego zestawu danych H7, określonego w Tabeli wymogów dotyczących
danych w rozdziale 3 sekcji 1 załącznika B rozporządzenia delegowanego Komisji
(UE) 2015/2446.
Szczegółowe informacje związane z zasadami wypełniania poszczególnych typów
zgłoszeń z zestawem danych H7 zostały zawarte w dokumencie „Instrukcja
wypełniania zgłoszeń celnych ZC215H7 (projekt)” opublikowanym na PUESC
w czerwcu br. Również na portalu PUESC zostały opublikowane w lipcu br.
informacje związane z działaniem Nowego Kalkulatora dla potrzeb obsługi zgłoszeń
z zestawem danych H7.

1.

Jednym z wariantów zgłaszania przesyłek e-commerce będzie zgłoszenie USZ
(uregulowania szczególne, mające swoją podstawę prawną w dyrektywie VAT
nr 2017/2455). USZ to procedura, w której przesyłki zwolnione z należności celnych
na podstawie art. 23 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system
zwolnień celnych, ale niezwolnione z podatku VAT, będą mogły być zgłaszane
zbiorczo, na jednopozycyjnym zgłoszeniu celnym, w którym wykazywane będą
należności VAT, jakie zostały pobrane od odbiorcy przesyłki. Istotą uregulowań
szczególnych będzie składanie takiego zgłoszenia zbiorczego do piątego dnia miesiąca
za miesiąc poprzedni dla wszystkich przesyłek doręczonych i od których pobrano VAT
w miesiącu, za który składane jest zbiorcze zgłoszenie. Zgłoszenie takie nie będzie
zawierało danych faktycznych odbiorców przesyłek, a podmiot składający zgłoszenie
będzie działał jako przedstawiciel pośredni.
Zgłoszenia USZ będą mogły być składane wyłącznie z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego, na podstawie danych zawartych w prowadzonej przez podmiot
dokonujący zgłoszenia ewidencji elektronicznej. A zatem jednym z warunków
stosowania zgłoszenia USZ będzie prowadzenie ewidencji towarów.
W opublikowanym na portalu RCL projekcie zmieniającym ustawę o podatku VAT,
przewiduje się w art. 138i ust. 7 i 8, że osoba odpowiedzialna za pobór podatku jest
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obowiązana prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję zawierającą dane
w odniesieniu do każdego towaru będącego przedmiotem importu, o którym mowa
w art. 138i ust. 1, pozwalające na prawidłowe wykazanie podatku w deklaracji
miesięcznej oraz sprawdzenie przez organ celny prawidłowości wykazanego podatku.
Ewidencja ma być przechowywana przez okres 10 lat, licząc od końca roku
podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów
i udostępniana przez osobę odpowiedzialną za pobór podatku drogą elektroniczną na
każde żądanie organu celnego (link do publikacji ww. projektu na portalu RCL:
https://legislacja.gov.pl/projekt/12339754/katalog/12732424#12732424).
Na obecnym etapie przedstawiamy Państwu informacje związane z zasadami
dotyczącymi ww. ewidencji. Szczegółowe informacje zostały umieszczone na PUESC
w zakładce SISC=>AIS oraz w zakładce e-Import – w AIS/E-COMMERCE –
SPECYFIKACJE I WYJAŚNIENIA – dokumenty zatytułowane: „Ewidencja USZ dla
operatorów pocztowych innych niż operator wyznaczony” oraz
„Wymagania
ewidencji USZ”.
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