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Nowe regulacje w uproszczonej 
procedurze importu 

Od 1 lipca 2020 r. w życie weszły nowe 
regulacje dotyczące rozliczania importu 
towarów w procedurze uproszczonej, 
uchwalone ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. 
o zmianie niektórych ustaw w celu 
ograniczenia obciążeń regulacyjnych  
w ramach tzw. Pakietu Przyjazne Państwo.   

Zasadniczo uproszczona procedura po-
zwala na rozliczenie podatku VAT  
od importu towarów w deklaracji VAT 
składanej za okres, w którym powstał 
obowiązek podatkowy z tytułu importu 
towarów, bez konieczności jego wcze-
śniejszego opłacenia do urzędu skar-
bowego (10 dni od odprawy celnej albo 
od dnia wydania decyzji celnej). 

Dotychczas z procedury uproszczonej w 
imporcie (art. 33a ustawy o VAT) mogli 
korzystać jedynie podatnicy, którzy stosują 
uproszczenie (uproszczone procedury 
celne), o którym mowa w art. 166 oraz 
182 Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).  
Na gruncie znowelizowanych przepisów  
krąg przedsiębiorców mogących sko-
rzystać z uproszczenia ulega znacznemu 
poszerzeniu. 

Zgodnie z nowymi zasadami, z możliwości 
rozliczenia VAT w deklaracji podatkowej 
będą mogli skorzystać wszyscy podatnicy 
VAT czynni, pod warunkiem: 

1) przedstawienia naczelnikowi urzędu 
celno-skarbowego, wydanych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed do-
konaniem importu: 
 zaświadczeń o braku zaległości 

w podatkach stanowiących 
dochód budżetu państwa  
i składkach na ubezpieczenie 
społeczne, przekraczających 
odrębnie z każdego tytułu (w 
tym odrębnie w każdym po-
datku), odpowiednio 3% kwoty 
należnych składek i należnych 
zobowiązań podatkowych, 

 potwierdzenia zarejestrowania 
podatnika jako podatnika VAT 
czynnego, 

 

 

 

2) dokonywania zgłoszeń celnych przez 
przedstawiciela bezpośredniego lub 
pośredniego w rozumieniu przepisów 
celnych (chyba że podatnik posiada 
status upoważnionego przedsiębiorcy 
lub pozwolenie na stosowania upro-
szczenia). 

Zamiast przedstawiania zaświadczeń  
o niezaleganiu podatnik może złożyć 
oświadczenie o tej treści. Oświadczenie 
składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Zmiana zasad zawiadamiania o wy-
borze lub rezygnacji ze stosowania 
procedury uproszczonej   

 

Od 1 lipca 2020 r. podatnik nie jest już 
zobowiązany do informowania o wyborze 
z miesięcznym wyprzedzeniem – zawia-
domienie można składać w tym samym 
okresie rozliczeniowym, w którym doko-
nano importu. 

Na gruncie znowelizowanych przepisów 
zmienia się także właściwy organ 
podatkowy dla rozliczeń dokonanych w 
procedurze uproszczonej. Dotychczas był 
to naczelnik urzędu celno-skarbowego, 
przed którym dokonywano formalności 
związanych z importem towarów, nato-
miast po 1 lipca jest to naczelnik urzędu 
celno-skarbowego właściwy ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
podatnika. W przypadku podatników 
nieposiadających siedziby lub miejsca 
zamieszkania na terytorium kraju – 
Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-
Skarbowego we Wrocławiu. 

 

 

Korzystne dla podatników wyroki w 
sprawie płatności objętych podatkiem 
u źródła 

W przypadku wypłaty należności na rzecz 
nierezydenta o łącznej kwocie poniżej  
2 mln zł w roku podatkowym, płatnik 
posiadający certyfikat rezydencji poda-
tnika przy potrącaniu w Polsce podatku  
u źródła nie musi weryfikować statusu 
odbiorcy należności – tak orzekł WSA  

 

 

 

w Warszawie w wyroku z 23 czerwca 
2020 r. (sygn. III SA/Wa 2400/19). 

Stosowanie zwolnień lub niższych stawek 
podatku u źródła przy wypłatach 
zagranicznych co do zasady wymaga 
dochowania należytej staranności  
i w związku z tym spełnienia szeregu 
obowiązków. Płatnik musi bowiem 
posiadać certyfikat rezydencji odbiorcy  
i dokonać, często kłopotliwej, weryfikacji 
statusu kontrahenta prowadzącego dzia-
łalność poza granicami Polski. 

Jednakże zgodnie z najnowszym wy-
rokiem WSA w Warszawie w niektórych 
sytuacjach weryfikacja odbiorcy płatności 
nie powinna być tak daleko idąca. 
Zdaniem sądu, do wypłat nieprzekra-
czających 2 mln złotych rocznie do 
zastosowania zwolnienia bądź obniżonej 
stawki podatku wystarczające będzie 
samo pozyskanie certyfikatu rezydencji.   

Analogiczne wnioski zawarto w innym  
z ostatnich orzeczeń WSA w Warszawie, 
tj. w wyroku z dnia 9 lipca 2020 r. (sygn. 
III SA/Wa 2264/19). W obu wskazanych 
orzeczeniach wyraźnie wskazano,  
że obowiązek szczegółowej weryfikacji 
odbiorcy płatności istnieje dopiero  
po przekroczeniu rocznego limitu pła-
tności 2 mln zł, natomiast przed jego 
przekroczeniem wystarczające jest wy-
łącznie posiadanie zagranicznego certy-
fikatu rezydencji.  

Treść najnowszych wypowiedzi sądów jest 
zdecydowanie dobrą wiadomością dla 
podatników, gdyż potencjalnie skutkuje 
ono zwolnieniem z szeregu uciążliwych,  
a w niektórych przypadkach trudnych do 
wypełnienia obowiązków. Na chwilę obe-
cną trudno jednak przesądzać, że nowa 
linia orzecznicza zostanie utrzymana (oba 
wyroki są nieprawomocne). 
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Niniejszy alert nie stanowi porady 
podatkowej, a jedynie wskazanie 
informacji na temat wybranych 
nadchodzących zmian podatkowych. 
 
Dział prawno-podatkowy UHY ECA jest w 
stanie wesprzeć Państwa poprzez 
szczegółowe omówienie wspomnianych 
zmian i określenia ich wpływu na Państwa 
działalność. 

 

 

Brak rachunku firmowego nie zwalnia 
ze stosowania podzielonej płatności 

Brak posiadania przez podatnika VAT 
rachunku bankowego nie może zwolnić 
podatnika z obowiązku stosowania me-
chanizmu podzielonej płatności.  

Takie stanowisko wynika z treści naj-
nowszej interpretacji indywidualnej 
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  
z dnia 2 lipca 2020 r., nr 0112-
KDIL3.4012.227.2020.3.LS. 

O interpretację indywidualną wystąpił 
będący czynnym podatnikiem VAT 
wspólnik spółki komandytowej, prowa-
dzący działalność gospodarczą w rozu-
mieniu art. 15 ust. 2 ustawy  
o podatki od towarów i usług, polegającą 
na remoncie budynków, które następnie 
wynajmuje. Wnioskodawca wskazał,  
że pomimo prowadzenia działalności 
gospodarczej nie jest przedsiębiorcą, nie 
posiada numeru REGON. Na potrzeby 
prowadzonej działalności nabywa usługi 
ujęte w załączniku nr 15 do ustawy  
o podatku od towarów i usług, a faktury 
dokumentujące te nabycia przewyższają 
kwotę 15.000 zł. 

Wnioskodawca napotkał problem  
z utworzeniem konta rozliczeniowego 
VAT, gdyż takie rachunki są dodawane 
do kont firmowych przedsiębiorców 
wpisanych do CEIDG czy KRS.  
Ze względu na to, że Wnioskodawca nie 
jest przedsiębiorcą w rozumieniu 
przepisów Prawo przedsiębiorców, 
takiego wpisu nie posiadał. Tym samym 
pomimo obowiązku stosowania 
mechanizmu podzielonej płatności  
do realizowanych transakcji, nie miał  
on realnej możliwości jego dochowania. 
W związku z powyższym uważał,  
że przysługuje mu prawo do zwolnienia  
z konieczności stosowania mechanizmu 
split payment. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 
nie zgodził się jednak z podejściem 
podatnika i wskazał, że wymóg po-
siadania rachunku rozliczeniowego jest 
pochodną obowiązku zapłaty  
w mechanizmie podzielonej płatności. 
Jeżeli do danej transakcji ma 
zastosowanie obowiązkowa płatność  
w mechanizmie podzielonej płatności,  
to brak rachunku rozliczeniowego – czy 
to po stronie nabywcy, czy po stronie 
sprzedawcy - nie jest czynnikiem, który 
mógłby zwolnić strony transakcji  
z obowiązku zastosowania mechanizmu 
podzielonej płatności. 
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