Odprawa celna w Hamburgu daje możliwość odroczenia płatności
VAT, który rozliczany jest w deklaracji podatkowej VAT-7.

Procedury przebiegu odprawy celnej oraz wykaz dokumentów niezbędny
do pośrednictwa fiskalnego ( Fiskalvertretung ):
EU importer/kupujący
zobowiązany jest do przekazania odpowiednich
pełnomocnictw celnych ( Zollvollmacht )
b) Pełnomocnictwo powinno zawierać : dane firmy ( Firmendaten ) oraz
EU – numer identyfikacyjny ( Indentifikationsnummer ) zaczynający się ( PL ….)
c) Podane informacje dotyczące danych firmy oraz numer ID zostaną sprawdzone
po stronie niemieckiej .
a)

*

Wykaz informacji niezbędnych do dokonania odprawy celnej:
a) pisemne zlecenie dokonania odprawy celnej dostarczone faksem lub e-mailem
( Zollabfertigungsauftrag )
b) Zlecenie musi zawierać wszystkie informacje dotyczące danej przesyłki / towaru
( Zollabfertigungsdaten )
c) Okazanie dokumentów handlowych (Handelsdokumente ) , rachunków , Packing
list , Form A , Bill of lading ( konosament ) na 2 dni przed dokonaniem odprawy
d) Na rachunku musi być zaznaczone, iż firma dokonująca odprawy celnej
wykonuje pośrednictwo fiskalne.
*

Wymagane czynności po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej :
złożenie raportu w urzędzie statystycznym za dany miesiąc w którym usługa
została wykonana.
b) Dostarczenie oryginału CMR –u do firmy Solid Logistics Zweigniederlassung
Hamburg w terminie 6 dni od daty dokonania odprawy celnej .
c) Wykazanie w deklaracji VAT-7 podatku należnego od wewnątrz wspólnotowego
nabycia towarów jednocześnie rozliczając tę kwotę jako podatek naliczony.
d) Sporządzenie kwartalnej deklaracji VAT-UE.
a)

*

Korzyści wynikające z przedstawicielstwa fiskalnego:
Importowa odprawa celna na granicy strefy wolnocłowego portu i bezpośredniej dostawy
przesyłki do importera (odbiorcy) z siedzibą w UE – przedstawicielstwo fiskalne –
(Fiskalvertretung ) pozwala na następujące korzyści :
a) zredukowanie podatku VAT do stawki 0 % w Niemczech,
b) rozliczenie podatku VAT w Polsce bez konieczności angażowania środków
pieniężnych - poprzez wykazanie podatku w deklaracji VAT-7( tak jak opiano to w
punkcie c) i d) "Wymaganych czynności po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej"),
c) uniknięcie oczekiwania na zwrot podatku VAT,
d) wyeliminowanie kosztów związanych z wystawieniem dokumentu T1,
e) szybka odprawa celna towaru w Hamburgu dzięki jednolitemu systemowi celnemu
Atlas ( podporządkowanemu normą oprogramowania i przepływu danych na terenie
całej UE ),
f) uniknięcie odprawy celnej w kraju dostawy towaru,
g) skrócenie czasu postoju i oczekiwania towarów w urzędzie celnym,
h) bezpośrednia możliwość zadysponowania towarem , po jego odprawie .

WAŻNE :
Przedstawicielstwo fiskalne może funkcjonować tylko wówczas , gdy EU – importer nie ma
w Niemczech ŻADNEGO numeru w urzędzie podatkowym (Steuernummer) .
EU – Importer mający przedstawicielstwo w Niemczech nie może w kraju odprawy
wykonywać żadnych obrotów towar / przesyłka musi zostać BEZPOŚREDNIO po odprawie
celnej dostarczona do innego kraju EU .
Towar po odprawie nie może zostać w Niemczech .
Fragment SZÓSTEJ DYREKTYWY RADY z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny
system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku
Artykuł 23 Zobowiązania przy przywozie
W odniesieniu do towarów przywożonych, Państwa Członkowskie określają szczegółowe
zasady dotyczące sporządzania deklaracji podatkowych i płatności. W szczególności,
Państwa Członkowskie mogą przewidzieć, że podatek od wartości dodanej płatny przy
przywozie towarów przez podatników lub osoby zobowiązane do zapłaty podatku lub
określonych ich kategorii, nie musi być zapłacony w momencie przywozu, pod warunkiem,
że podatek ten jest wyszczególniony w deklaracji podatkowej, która ma być złożona zgodnie
z art. 22 ust. 4.
Podstawowa ustawa :

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.
535 stan prawny na dzień 7 grudnia 2004 roku Rozdział 3 "Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa
towarów", art.10 i 11 ustawy
http://www.polskieustawy.com/print.php?dzur=2004&dzup=535&lang=48&adate=2004
1207
Akt wykonawczy : Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
(publikacja: Dz. U. z 2004 r. nr 97, poz. 970, nr 145, poz. 1541 i nr 224, poz. 2277)
Rozdział 6 Zwolnienia od podatku oraz szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień
http://www.gofin.pl/wydruk.php?id_temat_html=43181

