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1. Uwagi ogólne * uzasadnienie uczestnictwa w konsultacjach

H8M Hennes Mauritz Netherlands Besłoten Vennootschap (daIej HM NL lub Spółka) jest spółką z

siedzibą w Holandii, świadczącą na rzecz innych podmiotów z grupy HM usługi obsługi logistycznej.

W ramach tych usług Spółka dokonuje importu towarów na terenie różnych Państw Członkowskich

UE.

HM NL jest posiadaczem pozwolenia SASP (od 1 maja 2016 r. traktowanego jako pozwolenia na

dokonywanie odprawy scentralizowane w rozumieniu Unijnego Kodeksu Celnego) oraz polskim

podatnikiem VAT z tytułu importu na terytorium Polski. W związku z tym jest ona zobowiązana na

podstawie art. 33b do comiesięcznego obliczania i wykazania kwoty podatku należnego z tytułu

importu towarów w deklaracji VAT1M i składania jej właściwemu naczelnikowi urzędu celnego,

W związku z powyższym zmiany wynikające z przedmiotowego projektu rozporządzenia w



sposób bezpośredni mają wplyw na wypełnianie obowiązków podatnika VAT przez Spółkę.

Obecne prace legislacyjne nad zmianą farmu1rza dekIaracj podkowej VAT-IM są w opinii HM NL

dobrą możtiwości na zwrócenie uwagi na wątpHwości związane z jej wypełnianiern

2. Treść przepisów ustawy o VAT dotyczących deklaracji VAT-lM

HM NL zwraca uwagę, że zarówno obecny jak i proponowany formularz deklaracji oraz treść przepisu

ustawy O VAT ne wyjaŚniają w sposób wystarczająco czytelny, w jaki sposób deklaracje powinni

składać podatnicy VAT posiadający pozwolenie SASP dokonujący lIcznych transakcji
importowych na terenie właściwości miejscowej więcej niż jednego naczelnika urzędu celnego.

Zgodnie z art. 33b ust. 2 ustawy a VAT „deklaracja importowa jest składana naezelńikowi urzędu

celnego w terminie do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któiym powstał obowiązek

podatkowy z tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złażeniem deklaracji podatkowej. W

zd, 2 tego przepisu przewidziane jest również uprawnienie do składania deklaracji importowej

zbiorczej za okres miesięczny, jeżeli towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli

celnej w jednym urzędzie celnym.

Z literalnej treści powyższego przepisu, zdaniem Spółki, wynika że dklaracje importowe powinny

wykazywać podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego wynikającego z importu

dokonywanego na terenie właściwości miejscowej danego naczelnika urzędu celnego. Przykładowo,

w sytuacji gdy import bylby dokonywany np. na terenie województwa wielkopolskiego i

mazowieckiego konieczne wydaje się składanie deklaracji do urzędów celnych w Poznaniu np. w

Pruszkowie (albo Warszawie/Radomiu/Ciechanowie).

3. Propozycje zmian doprecyzowujących formularz VAT-lM

W objaśnienIach do formularza VAT-IM stanowiącego załącznik do rozporządzenia W pkt 2 wskazuje

się wyłącznie, że „Deklaracja importowa składana jest przez podatników posiadających i stasujących

pozwolenie na stasowanie odprawy scentralizowanej w odniesieniu do składanego zgłoszenia

celnego. W przypadku gdy towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli tylko w

jednym urzędzie celnym, podatnik może złożyć deklarację importową zbiorczą za okres miesięczny.

Objaśnienie to jest powtórzeniem treści przepisu art. 33b ust. 2 ustawy o VAT i, zdaniem Spółki, nie

jest do końca czytelne.

Mianowicie, w przypadku gdy towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli W

więcej niż jednym urzędzie celnym, logicznym następstwem wydaje konieczność składania więcej

niź jednej deklaracji. Objaśnienia posługują się natomiast, podobnie jak przepis art. 33b ust. 2 ustawy

o VAT, liczbą pojedynczą (Deklaracja impo1owa składana jest,.. „„ W przypadku wielomilionowych

transakcji dokonywanych przez takich jak Spółka posiadaczy pozwolenIa SASP tego typu nieścisłości

powinny zostać wyeliminowane.

Zdaniem Spółki problem ten można rozwiązać poprzez:

-. zmodyfikowanie treści objaśnień do formularza VATlM poprzez doprecyzowanie, iż W



przypadku gdy import dokonywany jest na terenie właściwości więcej niż jednego

naczelnika urzędu celnego, należy składać deklaracje dotyczące importu do każdego z

nich.

— alternatywnie, można takę informację wyrażnie zamieścić w uzasadnieniu projektu

rozporządzenia zmieniającego, tak by w przyszłości wyeliminować ewentualne

niepotrzebne nieporozumienia pomiędzy podatnikami a urzędami celnymi.

Jednocześnie możliwość takiego rodzaju deklarowania VAT nie rodzi negatywnych skutk6w dla

kontroli ze strony urzędów celnych i budżetu Państwa, Podatek należny i naliczany w takiej sytuacji

wykazywany będzie bowiem nadal w deklaracji VAT-?, w której zagregowane zostaną kwoty z

poszczególnych deklaracji VATlM.
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* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie art. I ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r, o
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa tresć - Zgłoszenie zmiany danych
skreśla się.

** Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:
1. Jeżeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniałych po dacie wniesienia urzędowego

formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w
procesie stanowienia prawa) lub uzupełnienie braków formalnych poprzedniego zgłoszenia ( 3
rozpor2ądzenia Rady Ministrów Ż dnia 22 sierpnia 2011 r W sprawie zgłaszania zainteresowania
pracami nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw (Dz. U. Nr
181, poz. 1080)), w nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypełnić wszystkie
konieczne rubryki, powtarzajac rownież dane ktore zachowały swoją aktualnosc

2 Część B formularza wypełnia się w przypadku zgłoszenia dotyczącego jednostki organizacyjnej
oraz w sytuacji gdy osoba fizyczna, kłora zgłasza zainteresowanie pracami nad projektem
załozeń projektu ustawy lub projektem aktu normatywnego nie będzie uczestniczyła osobiscie w
tych pracach.

3. W części D formularza, stosownie do okoliczności, uwzgiędnia się dokumenty, o których mowa w
art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa, a także pełnomocnictwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w
pracach nad projektem aktu normatywnego lub projektem założeń projektu ustawy.

4. Część E formularza wypełnia się w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany
danych dotyczących wniesionego zgłoszenia.


