Informacja dla importera dot. odroczonego VAT-u z tytułu importu towarów
(art. 33a Ustawy o VAT)
Zastosowanie artykułu 33a jest możliwe tylko wtedy, gdy towar jest objęty procedurą
uproszczoną dopuszczenia do obrotu.
Korzyści wynikające ze stosowania powyższego artykułu:
1. Możliwość bezgotówkowego rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów dla
importerów z Polski.
2. Rozliczenie podatku VAT dokonywane jest przez importera w deklaracji podatkowej.
3. Importer stosując powyższe nie musi „zamrażać” środków pieniężnych w kwotach VAT-u
w urzędach podatkowych i dzięki temu może szybciej obracać swoim kapitałem w celu
zwiększenia zysków.
Wymogi dla importera do odprawy na podst. art. 33 a Ustawy o VAT:
1. Zawiadomić swój Urząd Skarbowy o zamiarze rozliczeniu podatku z tytułu importu
towarów w deklaracji podatkowej przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, od
którego będzie stosował takie rozliczenie.
2. Wypełnić oświadczenia – 3 szt (w załączeniu) tj. :
 o niezaleganiu z płatnościami podatków
 o niezaleganiu ze składkami ZUS
 o czynnym podatniku VAT
oraz wraz z pismem przewodnim (wg wzoru z zał.) wysłać do najbliższego Urzędu Celnego
– w terminie do końca danego miesiąca, żeby z początkiem kolejnego miesiąca można było
rozpocząć odprawy z art. 33 a.
Zgodnie z ustawą o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
(Dz.U. Nr 106 poz. 622 art. 57) przedsiębiorca nie musi urzędowo podpisywać pism
o niezaleganiu w ZUS, US itp., ale może zaświadczyć własnym podpisem.
3. Powyższe oświadczenia i pismo wysłane do OC należy wysłać mailem do wiadomości
do Agencji Celnej.
4. Wszystkie powyższe oświadczenia są ważne 6 miesięcy od daty ich wystawienia –
dlatego należy je odnawiać przed upływem tego terminu.
5. Wypełnić zobowiązanie (w załączeniu) o dostarczaniu deklaracji VAT do rozliczenia dla
Agencji Celnej.
6. Dostarczać niezwłocznie złożone w US deklaracje VAT-7 (miesięczne lub kwartalne) do
Agencji Celnej, ewentualnie , gdy importer składa w/w deklaracje do US elektronicznie,
można również do Agencji Celnej przesłać elektronicznie z potwierdzeniem UPO.
7. Obowiązek zapłaty kwoty podatku wraz z odsetkami ciąży na podatniku oraz jego
przedstawicielu czyli na Agencji Celnej. Niedotrzymanie terminu powoduje obciążenie
zaleglym Vat-em oraz utratę prawa do rozliczania się z art.33a.

