
Spis konsultacji / interwencji za okres 1.01. – 26.04.2018 

 

5.01.2018r. pismo do Ministerstwo Rozwoju i Finansów Departament Podatku od 

Towarów i Usług 
Podsumowanie uwag przekazanych na spotkaniu w ministerstwie w grudniu 2017 r. 

dotyczących: 

- art. 33a ( rozszerzenie solidarnej odpowiedzialności za obowiązki podatnika na celnego 

przedstawiciela bezpośredniego, kwestionowanie przez organy podatkowe prawa do odliczenia 

kwoty podatku VAT, jeżeli została ona zapłacona przez  przedstawiciela w wyniku uchybień 

w stosowaniu rozliczenia na podstawie art.33a, dokonanych przez importera, np. w sytuacji gdy 

kopia deklaracji VAT 7 nie zostanie wysłana lub też mylnie prześle ją do niewłaściwego UC 

tzn. nie do UC, w którym była dokonana odprawa celna.)Postulat  stworzenia możliwości 

składania kopii deklaracji do jednego UC, 

--utrudnień w uzyskiwaniu gwarancji celno-podatkowych  -olbrzymia odpowiedzialność 

spoczywająca na przedstawicielu celnym i podatkowym powoduje wycofywanie się  

z udzielania gwarancji lub zwielokrotnienie opłat za ich udzielenie. Uzyskanie gwarancji 

utrudnia również  wzór   gwarancji wprowadzony rozporządzeniem  Ministra Rozwoju  

i Finansów z dnia 1 lutego 2017 r.  w sprawie formy zobowiązania gwaranta stanowiącego 

zabezpieczenie generalne w operacjach celnych, innych niż procedura tranzytowa 

dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

-  zmiany interpretacji   art. 33a, w zakresie umożliwienia  podatnikom korzystającym  

z rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, również 

rozliczanie na zasadach ogólnych, tj. zapłacenia podatku w momencie odprawy celnej (art. 33a 

ust.13) w tym samym okresie rozliczeniowym, 

-zwiększenia pozycji konkurencyjnej polskich firm branży TSL  na rynku międzynarodowym 

oraz wzrost znaczenia polskich portów morskich  poprzez szersze stosowanie procedury 

4200.Wymaga to określenia  kiedy kończy się jego odpowiedzialność przedstawiciela celnego, 

jak również kwestii dokumentowania WDT. W innych krajach przedłożenie potwierdzonego 

listu CMR i złożenie odpowiednich deklaracji oznacza wywiązanie się ze zobowiązań 

ciążących  na przedstawicielu fiskalnym i powoduje rzeczywiste zamknięcie procedury. 

 

11 stycznia 2018 r.   Konferencja Noworoczna PISiL w Warszawie.  Wykład dr hab.prof. 

SGH Krzysztofa Rutkowskiego  „Zarządzanie transportem, logistyką i łańcuchem dostaw  

w XXI wieku – szalona jazda rollercoasterem”   
 

    oraz  wystąpienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego - Alvina Gajadhura. 

Podsumowanie  roku 2017, wręczenie wyróżnienia dla Dziennikarza Roku Gospodarki 

Morskiej Pomorza Zachodniego 2017 

 

11 stycznia 2018r. posiedzenie Komisji ds. Celnych Na spotkaniu poruszono min. następujące 

tematy: 

 

utrudnionego dostępu do zabezpieczeń należności celnych;  deklarowania wartości transakcyjnej  

w sytuacjach transakcji dokonywanych przed wwozem towaru do UE, jeżeli transakcje wykonywane są 

pomiędzy dwoma podmiotami z siedzibą w UE, aby  zminimalizowane zostały ryzyka kwestionowania 

wartości celnej w przyszłości; brak jednolitej praktyki co do oceny sytuacji finansowej podmiotu 

( zyskowność przedsiębiorstwa, czy wartość kontraktów)przez  Ministerstwo Finansów, brak 

wytycznych co do warunków stosowania art. 84 RD.  

 

23 stycznia 2018 r.  pismo do Naczelnika Wydziału Integracji i Harmonizacji Danych 



Pana  Rafała Latały Departament Ceł Ministerstwo Finansów dot. postulatów branży TSL  

odnoszących się do funkcjonalności SEAP/PUESC. prośba o doprecyzowanie odpowiedzi 

ministerstwa. 

26 stycznia 2018r. posiedzenie Komisji  Finansowej -stawka opodatkowania VAT, na 

„odcinku krajowym” dla kontenerów , które przychodzą w imporcie z towarem z Chin, po 

rozładowaniu są przemieszane na inne depo i puste albo załadowane wracają  w eksporcie do 

Chin.  

 

29 stycznia 2018 r. pismo do Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów Rozporządzenia 

Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz 

podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane 

przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi 

mogą być obejmowane towary 

 

30 stycznia 2018 r.  pismo do Dyrektora Departamentu Ceł Pani Magdaleny 

Rzeczkowskiej w sprawie funkcjonowania Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw 

(CUDO). 

 

 

1 lutego  2018 roku pismo do Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów   

 

Poruszono następujące tematy; 

-Przedstawicielstwo celne w związku z obsługą procedury specjalnej uszlachetnienia czynnego,  

okazjonalnie realizowane na rzecz podmiotu nie mającego siedziby w Unii Europejskiej  

i dokonywane w ramach zwykłej procedury. 

-  rozumienie  sformułowania -wewnątrzwspólnotowa  dostawa towarów dokonana 

„bezpośrednio” po imporcie towaru- w jakim terminie towar musi opuścić kraj importu aby 

nie narazić się na zarzut zbyt późnego wywozu. 

-Określenie czy procedury kończące procedury specjalne są w świetle art. 215 UKC 

procedurami specjalnymi ?.Jakie operacje celne / procedury należy traktować jako procedury 

specjalne ? 

Czas  trwania procedury tranzytu . Prośba  o rozpatrzenie możliwości wydłużenia  terminu dla 

tranzytu w transporcie multimodalnym i kolejowym. 

 

7 lutego 2018 r. pismo do  Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury 

Pana Bogdana Rzońcy stanowisko  Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w sprawie  

projektu nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz 

niektórych innych ustaw w zakresie monitorowania przewozów koleją 

 

9 marca 2018 r. udział przedstawicieli PISiL w spotkaniu z Kancelarią Lubasz i wspólnicy na 

temat opracowania branżowego  kodeksu ochrony danych osobowych dla administratorów 

danych z branży TSL w związku z wprowadzeniem RODO 

 

12 marca 2018 r. pismo do Szefa KAS Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana 

Mariana Banasia  w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz ustawy o podatku 

akcyzowym z dnia 15 lutego 2018 r 

 



13 marca  2018 r. pismo do Pana Pawła Gruzy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie  

Finansów 

 

dot. konsultacji projektu  ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw  

 

Projekt uwzględniający zmiany w art. 33a ustawy VAT, o którą Polska Izba Spedycji  

i Logistyki wielokrotnie postulowała ( umożliwienia  podatnikom korzystającym  

z rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej, również 

rozliczanie na zasadach ogólnych, tj. zapłacenia podatku w momencie odprawy celnej.) 

Zgłosiliśmy  konieczność zmodyfikowania zapisów art.33a ust.2  tak aby regulacje, które 

znalazły się w „ Wytycznych w sprawie stosowania uproszczeń, o których mowa w art. 166, 

179 i 182 UKC” wersja aktualna 1.05, str. 75 i 76, opublikowanych przez Departament Ceł 

Ministerstwa Finansów wynikały z ustawy a nie tylko z wytycznych. ( Z wytycznych wynika, 

że  „ obowiązek przedstawienia dokumentów, o których mowa w art. 33a ust. 2 i 4 ustawy 

 o VAT uznaje się za spełniony, jeżeli dokumenty przedłożone zostały przez podatnika tylko 

jednemu spośród NUC (naczelnik urzędu celnego), przed którymi podatnik dokonuje 

formalności związanych z importem towarów.”) 

 

15 marca 2018 r. spotkanie warsztatowe „ Zagrożenia cybernetyczne, a branża TSL -  dziś 

i w perspektywie RODO” zorganizowane przez PISiL i STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi  

 

23 marca 2018 r.- spotkanie przedstawicieli PISiL z Departamentem Ceł w Ministerstwie 

Finansów. Poruszono następujące tematy: 

Wdrożenie CUDO, 

Zabezpieczenia należności celno-podatkowych, 

Ujednolicenie postępowań celnych i podatkowych, 

Wartość transakcyjna (domestic sale), 

Obsługa przedsiębiorców z Wólki Kosowskiej, 

 Procedura 4200. 

 

9 kwietnia  2018r. konsultacje nowelizacji ustawy o podatku minimalnym od 

nieruchomości . 

 

10 kwietnia 2018r. pismo PISiL do Dyrektora Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów 

Pani Magdaleny Rzeczkowskiej  w sprawie ułatwienia  dla podmiotów posiadających 

pozwolenie AEO dysponowania towarami bezpośrednio po zakończeniu operacji tranzytowej 

w systemie NCTS 2 w sytuacji, gdy w komunikacie IE 44 upoważniony odbiorca wykaże 

rozbieżności w ilości towarów będące wynikiem oczywistej omyłki przy załadunku towarów.  

 

 

20 kwietnia  2018r. roku pismo do Ministerstwa Finansów Departament Ceł 

 

Protest przeciwko dokonywaniu zmian  danych  teleadresowych i organizacyjnych 

administracji celno- skarbowej bez powiadamiania wszystkich , nawet potencjalnych 

użytkowników, szczególnie jeśli zmiany te mogą spowodować negatywne konsekwencje 

dla .firm , które muszą wywiązywać się z obowiązków informacyjnych, aby dalej korzystać  

z art.33a. 

Poprosiliśmy o przygotowania oficjalnej listy adresów e-mail oraz innych danych teleadresowych 

wszystkich UCS służących do przedstawiania deklaracji VAT 7,  Sugerując, aby do informowania  

o tych zmianach wykorzystać dodatkowo Newsletter Służby Celnej. 



 

 26 kwietnia 2018 r.-  konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie wyznaczenia 

naczelnika urzędu celno-skarbowego do nałożenia kary pieniężnej w przypadkach gdy 

naruszenia dotyczą podmiotów, które mają siedzibę na terytorium państwa członkowskiego 

albo państwa trzeciego albo nie można ustalić właściwości miejscowej naczelnika urzędu 

celno-skarbowego do jej nałożenia. 


