DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r.
Poz. 1277
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1)
z dnia 16 sierpnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług
Na podstawie art. 33b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710,
846, 960, 1052, 1206 i 1228) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od
towarów i usług (Dz. U. poz. 1594 oraz z 2010 r. poz. 1693) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Wzór deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług określony w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się, począwszy od rozliczeń podatku z tytułu importu
towarów dokonywanego w miesiącu następującym po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2016 r.
Minister Finansów: P. Szałamacha

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).


Dziennik Ustaw

–2–

Poz. 1277
Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 16 sierpnia 2016 r. (poz. 1277)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,
CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.
Składanie w wersji elektronicznej: www. puesc.gov.pl

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika

2. Nr dokumentu

3. Status

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

VAT-IM

DEKLARACJA IMPORTOWA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
4. Numer zgłoszenia celnego 1)

5. Data (dzień - miesiąc - rok)

za

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

6. Miesiąc
└────┴────┘

7. Rok
└────┴────┴────┴────┘

Podstawa prawna:

Art. 33b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”.

Składający:

Podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, stosujący odprawę scentralizowaną, o której mowa w art. 179
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny
kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.).

Termin składania:

Deklarację importową składa się w terminie do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek
podatkowy z tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej dla podatku od towarów
i usług za okres rozliczeniowy.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
8. Urząd celny, którym kieruje naczelnik urzędu celnego, w którym towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli celnej

B. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi

** - dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
9. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. podatnik niebędący osobą fizyczną
10. Nazwa pełna, REGON* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, PESEL **

 2. osoba fizyczna

11. Numer pozwolenia na stosowanie odprawy scentralizowanej

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
12. Kraj
15. Gmina

13. Województwo

14. Powiat

16. Ulica

19. Miejscowość

17. Nr domu
20. Kod pocztowy

C ROZLICZENIE IMPORTU TOWARÓW

18. Nr lokalu

21. Poczta

Podstawa opodatkowania w zł

1. Import towarów opodatkowanych stawką 22% albo 23%

22.

2. Import towarów opodatkowanych stawką 7% albo 8%

24.

25.

3. Import towarów opodatkowanych stawką 5%

26.

27.

4. Import towarów opodatkowanych stawką 0%

28.

5. Import towarów zwolnionych od podatku

29.

Kwota podatku podlegająca wpłacie do organu celnego w terminie do 16. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, nie później niż przed złożeniem
deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług *)

23.

Podatek należny w zł

30.

Suma kwot z poz 23, 25 i 27.

1) Należy wypełnić poz. 4 i 5 jeżeli podatnik składa deklarację dotyczącą zgłoszenia celnego lub poz. 6 i 7 jeżeli składa deklarację zbiorczą za
okres miesięczny, zgodnie z art. 33b ust. 2 ustawy.

VAT-IM(4)
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D. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
31. Należy podać liczbę dołączonych załączników VAT-IM/A
└────┴────┘

E. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
32. Imię

33. Nazwisko

34. Telefon kontaktowy

35. Adres e-mail

36. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

37. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika

F. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO
38. Uwagi urzędu celnego

39. Identyfikator przyjmującego formularz

40. Podpis przyjmującego formularz

Pouczenia:

*) W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 30 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, z zastrzeżeniem art. 33a ustawy,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.).
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym
skarbowym.

Objaśnienia
1. Deklarację importową wypełnia się łącznie z załącznikiem, który stanowi szczegółową informację na temat dokonanego importu, rozliczanego w tej
deklaracji.
2. Deklaracja importowa składana jest przez podatników posiadających i stosujących pozwolenie na stosowanie 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.
3. W poz. 8 należy podać pełną nazwę urzędu celnego wraz z jego adresem.
4. W poz. 22-30 wszystkie wielkości wykazuje się zaokrąglone do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż
50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
5. W wierszu 1. „Import towarów opodatkowanych stawką 22% albo 23%” w poz. 22 wykazuje się podstawę opodatkowania importu towarów
stawką w wysokości 22% lub, w okresie wskazanym w art. 146a ustawy stawką w wysokości 23%, a w poz. 23 podatek należny od tych
czynności.
6. W wierszu 2. „Import towarów opodatkowanych stawką 7% albo 8%” w poz. 24 wykazuje się podstawę opodatkowania importu towarów
stawką w wysokości 7% lub, w okresie wskazanym w art. 146a ustawy, stawką w wysokości 8%, a w poz. 25 podatek należny od tych
czynności.
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A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

a

b

c

Kod CN

d
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e
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celna
f

Należne cło

g

Pozostałe elementy
zwiększające
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opodatkowania
importu

h
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opodatkowania
podatkiem od
towarów i usług

j
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Należny
podatek

VAT-IM/A (2)

i

Stawka
podatku
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6

5

4

3

2

1

Numer zgłoszenia celnego

└────┴────┘

4. Numer załącznika

Dziennik Ustaw

Lp.

Rodzaj towaru

 2. osoba fizyczna

** - dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi

B. INFORMACJA O DOKONANYM IMPORCIE TOWARÓW

1. podatnik niebędący osobą fizyczną
6. Nazwa pełna, REGON* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, PESEL **



5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

* - dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi

3. Status

INFORMACJA O DOKONANYM IMPORCIE

2. Nr dokumentu

Formularz składany jest jako załącznik do deklaracji importowej VAT- M

VAT-IM/A

└

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika
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31

30

29

28

27

26
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24

23

22
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21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD CELNY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.
Składanie w wersji elektronicznej: www. puesc.gov.pl



Poz. 1277

