Warunki współpracy z PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.
w zakresie procedury określonej w art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług 1

Mając na uwadze, że:
1.

2.

3.

PKP CARGO CONNECT świadczy/będzie świadczyć na rzecz Klienta, na podstawie oferty lub
umowy o świadczenie usług celnych (dalej: „Umowa”) oraz upoważnienia, usługi polegające na
podejmowaniu czynności oraz formalności przewidzianych w ustawodawstwie celnym,
związanych z dokonywaniem przez PKP CARGO CONNECT odpraw celnych w ramach obrotu
towarowego z państwami trzecimi lub terytoriami spoza Unii Europejskiej, w tym z zastosowaniem
art. 33a ustawy o VAT;
Obowiązujące przepisy uzależniają możliwość rozliczania VAT należnego z tytułu importu
towarów w deklaracji podatkowej na podstawie art. 33a ustawy o VAT od spełnienia szeregu
warunków oraz dopełnienia wymogów formalnych;
Prawne oraz finansowe konsekwencje wynikające z niedopełnienia tych warunków oraz/lub
wymogów dotyczyć mogą zarówno Klienta jak i PKP CARGO CONNECT,

celem niniejszych Warunków współpracy z PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. w zakresie procedury
określonej w art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: „Warunki współpracy”) jest
uregulowanie zasad wzajemnej współpracy Stron związanej z dokonywaniem odpraw celnych z
zastosowaniem art. 33a Ustawy o VAT w sposób ograniczający potencjalne ryzyka prawno-podatkowe
dla obu Stron i zapewniający przestrzeganie obowiązujących przepisów.
§1
Postanowienia ogólne, definicje i oświadczenia
1.
2.
3.

4.

5.

Oznaczenie Stron odpowiada oznaczeniom zawartym w Umowie z zastrzeżeniem ust. 2.
Przez PKP CARGO CONNECT Strony rozumieją także właściwe Jednostki Obsługi Celnej
działające w ramach PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.
Klient oświadcza, że rozlicza/zamierza rozliczać* kwoty podatku VAT należnego z tytułu importu
towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z
tytułu importu tych towarów – zgodnie z art. 33a Ustawy o VAT.
Zleceniodawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi obowiązkami wynikającymi z
przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności z art. 33a Ustawy o VAT oraz,
że jest świadom warunków, od których zależy możliwość stosowania ułatwienia przewidzianego
w tym przepisie.
Klient zobowiązuje się do dopełniania wszystkich obowiązków przewidzianych w art. 33a Ustawy
o VAT oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących, w sposób nienarażający PKP
CARGO CONNECT na jakąkolwiek odpowiedzialność, w tym w szczególności za zobowiązania
podatkowe oraz celne Klienta.
§2

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 z późn. zm), dalej
jako: „Ustawa o VAT”.
*
niepotrzebne skreślić
**
dotyczy Klientów, którzy nie rozliczali dotychczas VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji
podatkowej zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.
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Obowiązki Stron przed rozpoczęciem stosowania przez Klienta art. 33a Ustawy o VAT**
1.

Nie później niż na 7 dni przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego Klient zamierza
stosować rozliczanie podatku na zasadach określonych w art. 33a Ustawy o VAT zobowiązuje
się on do:
1)

samodzielnego złożenia do właściwego dla Klienta naczelnika urzędu skarbowego
pisemnego zawiadomienia o zamiarze rozliczania podatku na zasadach określonych w art.
33a Ustawy o VAT;

2)

doręczenia PKP CARGO CONNECT zeskanowanej kopii złożonego zawiadomienia, o
którym mowa w pkt. 1) niniejszego ustępu z pieczątką wpływu do urzędu skarbowego
zamieszczoną na dokumencie (prezentata) – na adres e-mail: 33AC(nazwa
miejscowości)@pkpcc.com;

3)

doręczenia PKP CARGO CONNECT oryginału pisemnego zawiadomienia właściwego
naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze rozliczania podatku na zasadach
określonych w art. 33a Ustawy o VAT, wraz z następującymi dokumentami (w oryginale):
a) zaświadczenie2 potwierdzające zarejestrowanie jako podatnika VAT czynnego,
b) wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie 3 o braku zaległości we
wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne przekraczających 3% kwoty
należnych składek (udział zaległości w kwocie składek ustala się w stosunku do kwoty
należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość),
c) wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego zaświadczenie 4 o braku
zaległości we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu
państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym
podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych zobowiązań podatkowych w
poszczególnych podatkach (udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się
w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy
zaległość.

2.

Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) lit. a)-c) niniejszego paragrafu powinny być
wydane nie wcześniej niż 30 dni przed wykonaniem przez PKP CARGO CONNECT pierwszej
odprawy celnej z zastosowaniem art. 33a Ustawy o VAT.

3.

Po otrzymaniu przez PKP CARGO CONNECT dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3) lit.
a)-c), PKP CARGO CONNECT zobowiązuje się do złożenia oryginałów powyższych
dokumentów do właściwego organu celno-skarbowego – w terminie maksymalnie 7 dni
roboczych od ich otrzymania od Klienta. PKP CARGO CONNECT potwierdzi Klientowi fakt
złożenia powyższych dokumentów do właściwego organu.

4.

Wykonywanie odpraw celnych z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT możliwe będzie od
pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po dniu złożenia dokumentów
wskazanych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu i pod warunkiem doręczenia

w przypadku Klientów nie posiadających siedziby w Polsce, dopuszcza się możliwość złożenia powyższych
dokumentów w formie oświadczeń (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych Warunków).
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PKP CARGO CONNECT dokumentów w terminach i formie określonych w niniejszych
Warunkach współpracy.
5.

Oprócz dokumentów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązuje się
doręczać PKP CARGO CONNECT wszelkie inne dokumenty, których złożenie jest wymagane
przez przepisy powszechnie obowiązujące do wykonywania odpraw celnych z zastosowaniem
art. 33a ustawy o VAT.
§3
Obowiązki Stron w trakcie stosowania przez Klienta art. 33a ustawy o VAT

1.

Nie później niż Na 30 dni przed upływem 6-miesięcznego terminu ważności zaświadczeń, o
których mowa § 2 ust. 1 pkt. 3) lit. a)-c) lub dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszych
Warunków współpracy, Klient zobowiązuje się przesłać PKP CARGO CONNECT uaktualnione
kompletne zaświadczenia/oświadczenia i dokumenty w oryginale.

2.

Po otrzymaniu przez PKP CARGO CONNECT dokumentów, o których mowa w ust. 1, PKP
CARGO CONNECT zobowiązuje się do złożenia oryginałów powyższych dokumentów do
właściwego organu celno- skarbowego – w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od ich
otrzymania od Klienta. PKP CARGO CONNECT potwierdzi Klientowi fakt złożenia powyższych
dokumentów do właściwych organów.

3.

Na żądanie PKP CARGO CONNECT Klient zobowiązuje się do niezwłocznego przesyłania
uaktualnionych zaświadczeń/oświadczeń, o których mowa § 2 ust. 3 lit. a)-c), oraz
dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszych Warunków współpracy w terminach
krótszych od terminu, wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4.

Na żądanie PKP CARGO CONNECT Klient zobowiązuje się do niezwłocznego przedstawienia
dodatkowych informacji istotnych ze względu na wykonywanie odpraw celnych, o których mowa
w art. 33 a Ustawy o VAT.

5.

PKP CARGO CONNECT jest uprawnione do wstrzymania wykonywania na rzecz Klienta
odpraw celnych z zastosowaniem art. 33a Ustawy o VAT lub wypowiedzenia przyjętych już
zleceń w tym zakresie ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na wystąpienie ważnych przyczyn
w sytuacji, gdy Klient nie przekaże PKP CARGO CONNECT któregokolwiek z zaświadczeń, o
których mowa § 2 ust. 1 pkt. 3) lit. a)-c) lub dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5,
dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 lub dokumentów bądź informacji, o których mowa
odpowiednio w § 3 ust 1 niniejszych Warunków współpracy, lub nie wykona innych obowiązków
na podstawie niniejszych Warunków współpracy lub spoczywających na nim na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 33a ustawy o VAT. Klientowi nie będą w takiej
sytuacji przysługiwać względem PKP CARGO CONNECT żadne roszczenia odszkodowawcze,
w tym w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

§4
Potwierdzanie rozliczenia VAT w deklaracjach podatkowych Klienta
1.

Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania obowiązku podatkowego w VAT z
tytułu importu towarów, PKP CARGO CONNECT będzie przesyłało do Klienta, drogą
elektroniczną na adres e-mail: wskazany w umowie lub uzgodniony pomiędzy stronami,
zestawienie odpraw celnych z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT wykonanych w danym
miesiącu.

2.

Do końca miesiąca, w którym Klient złożył/powinien był złożyć we właściwym urzędzie
skarbowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, deklarację VAT (uwzględniająca VAT należny
wynikający z zestawienia odpraw celnych, o którym mowa w ust. 1), jest on obowiązany do
doręczenia PKP CARGO CONNECT, na adres e-mail: 33AC(nazwa miejscowości)@pkpcc.com
złożonej deklaracji podatkowej (wraz z potwierdzeniem UPO) – potwierdzonej przez Klienta za
zgodność z oryginałem;

3.

Wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2 Klient jest obowiązany do doręczenia PKP
CARGO CONNECT:
a)

zestawienia wpisów do rejestru lub zgłoszeń uproszczonych dokonanych w danym
miesiącu samodzielnie przez Klienta lub – na jego rzecz – przez inne niż PKP CARGO
CONNECT agencje celne;

b)

informacji o ewentualnym rozliczeniu w danej deklaracji VAT odpraw celnych dokonanych
przez Klienta samodzielnie lub – na jego rzecz – przez inne niż PKP CARGO CONNECT
agencje celne;

c)

oświadczania, w którym Klient potwierdzi PKP CARGO CONNECT fakt ujęcia w deklaracji
podatkowej wszystkich zgłoszeń celnych dokonanych przez PKP CARGO CONNECT,
zgodnie z zestawieniem odpraw celnych o którym mowa w ust. 1- wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Warunków współpracy;

4.

W przypadku powzięcia przez PKP CARGO CONNECT jakichkolwiek wątpliwości co do
poprawności, rzetelności lub kompletności danych zawartych w deklaracji VAT Klienta lub
dokumentach o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Klient, po uprzednim otrzymaniu
informacji w tym zakresie od PKP CARGO CONNECT, obowiązany jest do niezwłocznego
wyjaśnienia tych wątpliwości oraz przekazania PKP CARGO CONNECT prawidłowo
sporządzonej deklaracji VAT oraz kompletu dokumentów, o których mowa w niniejszych
Warunkach współpracy.

5.

W terminie maksymalnie 7 dni roboczych po otrzymaniu od Klienta prawidłowo sporządzonej
deklaracji VAT wraz z dokumentami towarzyszącymi, o których mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu PKP CARGO CONNECT wyśle, w imieniu Klienta, na adres e-mail wskazany dla tych
celów przez właściwy organ, deklarację VAT wraz z załącznikami (UPO oraz zestawienie/a
odpraw celnych). PKP CARGO CONNECT potwierdzi Klientowi fakt wysłania powyższych
dokumentów do właściwego organu.

6.

W przypadku nieotrzymania przez PKP CARGO CONNECT we wskazanym terminie
któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 2 i/lub w ust. 3 niniejszego paragrafu, PKP
CARGO CONNECT wezwie Klienta do ich doręczenia PKP CARGO CONNECT przez Klienta w
terminie nieprzekraczającym 7 dni.

7.

W przypadku, gdy Klient nie doręczy PKP CARGO CONNECT do 25 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym Klient złożył/powinien był złożyć we właściwym urzędzie
skarbowym deklarację VAT, któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 2 i/lub ust. 3
niniejszego paragrafu, PKP CARGO CONNECT będzie uprawniona do wstrzymania odpraw
celnych na rzecz Klienta z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT. Dodatkowo PKP CARGO
CONNECT będzie uprawniona do wstrzymania się ze świadczeniem usług na rzecz Klienta, a
także do wypowiedzenia zawartej Umowy (w tym upoważnienia) ze skutkiem natychmiastowym
z uwagi na wystąpienie ważnej przyczyny, bez względu na okresy wypowiedzenia zastrzeżone w
Umowie zawartej między Stronami. Klientowi nie będą w takiej sytuacji przysługiwać względem
PKP CARGO CONNECT żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania lub
nienależytego usługi lub z tytułu rozwiązania Umowy.

§5
Obsługa Klientów posiadających świadectwo AEO
W przypadku Klientów posiadających świadectwa AEO, którzy rozliczają lub zamierzają rozliczać VAT
z tytułu importu towarów w oparciu o art. 33a ust. 12 ustawy o VAT postanowienia niniejszych Warunków
współpracy stosuje się odpowiednio.
§6
Rezygnacja przez Klienta ze stosowania art. 33a Ustawy o VAT
1.

2.

W przypadku rezygnacji przez Klienta ze stosowania rozliczenia VAT z tytułu importu na
podstawie art. 33a Ustawy o VAT, zobowiązuje się on do:
a)

samodzielnego złożenia do właściwego dla Klienta naczelnika urzędu skarbowego
pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach określonych w
art. 33a Ustawy o VAT - przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z
takiego rozliczenia,

b)

doręczenia PKP CARGO CONNECT, do końca miesiąca poprzedzającego okres
rozliczeniowy, od którego Klient rezygnuje z rozliczania VAT z tytułu importu na podstawie
art. 33a ustawy o VAT, zeskanowanej kopii złożonego zawiadomienia wraz z pieczątką
wpływu do właściwego urzędu skarbowego zamieszczoną na dokumencie (prezentata) –
na adres e-mail: 33AC(nazwa miejscowości)@pkpcc.com.

c)

doręczenia PKP CARGO CONNECT oryginału pisemnego zawiadomienia właściwego
naczelnika urzędu celno-skarbowego o rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach
określonych w art. 33a Ustawy o VAT - przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym
rezygnuje z takiego rozliczenia.

Po otrzymaniu przez PKP CARGO CONNECT zawiadomienia, o który. mowa w ust. 1 lit c PKP
CARGO CONNECT obowiązane jest do złożenia jego oryginału do właściwego organu celnoskarbowego – w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od jego otrzymania od Klienta. PKP
CARGO CONNECT potwierdzi Klientowi fakt złożenia lub wysłania powyższego dokumentu.
§7
Obowiązki Klienta w zakresie procedur wiarygodności handlowej

1.

Na żądanie PKP CARGO CONNECT Klient zobowiązuje się do każdorazowego dopełnienia
formalności wynikających z obowiązujących w PKP CARGO CONNECT procedur weryfikacji
wiarygodności handlowej oraz prawno-podatkowej klientów, w tym m.in. do wypełniania
niezbędnych formularzy, złożenia stosownych oświadczeń, ewentualnego podpisania
wymaganych dokumentów, udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania, przedstawienia
dokumentów finansowych itp.

2.

Klient przyjmuje do wiadomości, że negatywny wynik weryfikacji dokonanej przez PKP CARGO
CONNECT w ramach ww. procedur może skutkować brakiem rozpoczęcia lub zakończeniem
współpracy między Stronami w zakresie związanym ze stosowaniem art. 33a ustawy o VAT.

3.

W przypadku negatywnego dla Klienta wyniku weryfikacji dokonanej przez PKP CARGO
CONNECT w ramach obowiązujących w PKP CARGO CONNECT procedur weryfikacji
wiarygodności handlowej oraz prawno-podatkowej, PKP CARGO CONNECT jest uprawniona do
wypowiedzenia zawartej Umowy (w tym upoważnienia) ze skutkiem natychmiastowym z ważnej
przyczyny.

§8
Dodatkowe obowiązki Klienta
1.

2.

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania PKP CARGO CONNECT o wszelkich
okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie któregokolwiek ze
zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków współpracy, m. in. na prawidłowość
wykonania odpraw celnych z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT, w tym w szczególności o:
a)

utracie przez Klienta w trakcie okresu rozliczeniowego prawa do rozliczania VAT z tytułu
importu towarów na podstawie art. 33a ustawy o VAT ze względu na pojawienie się
zaległości we wpłatach należności publiczno-prawnych lub na utratę statusu podatnika
VAT czynnego;

b)

zamiarze dokonywania w danym okresie rozliczeniowym równolegle zgłoszeń celnych z
zastosowaniem celnej procedury uproszczonej na terytorium Polski z zastosowaniem trybu
rozliczenia VAT na podstawie art. 33a i – jednocześnie - bez zastosowania tego trybu;

c)

wszczęciu wobec Klienta postępowania
likwidacyjnego lub egzekucyjnego;

d)

wszczęciu względem Klienta postępowania podatkowego lub kontrolnego.

restrukturyzacyjnego,

upadłościowego,

W przypadku niepoinformowania przez Klienta PKP CARGO CONNECT o którejkolwiek z
okoliczności, o których mowa w ust. 1, PKP CARGO CONNECT będzie uprawnione do
wstrzymania się ze świadczeniem usług na rzecz Klienta, a także do wypowiedzenia zawartej
Umowy (upoważnienia) ze skutkiem natychmiastowym z uwagi na wystąpienie ważnej przyczyny,
bez względu na okresy wypowiedzenia zastrzeżone w Umowie lub zleceniach zawartych między
Stronami. Klientowi nie będą w takiej sytuacji przysługiwać względem PKP CARGO CONNECT
żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania lub nienależytego usługi lub z tytułu
rozwiązania Umowy.

§9
Odpowiedzialność PKP CARGO CONNECT
1.

2.

W przypadku, gdy PKP CARGO CONNECT będzie zobowiązana, jako dłużnik lub podatnik, w
tym jako dłużnik/podatnik solidarny, do zapłaty jakichkolwiek należności na rzecz organów, w tym
odsetek oraz kosztów egzekucyjnych (dalej: „należności”) z powodu niedopełnienia przez Klienta
obowiązków wskazanych w przepisach lub w niniejszych Warunkach współpracy, w tym w
szczególności, lecz nie wyłącznie, w przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych,
nieprawdziwych, niepełnych lub nieprecyzyjnych danych, czego skutkiem będzie pociągnięcie do
odpowiedzialności PKP CARGO CONNECT, Klient zwolni PKP CARGO CONNECT z
odpowiedzialności w całości i zobowiązuje się do niezwłocznego uiszczenia należności (w tym
odsetek) w całości na rzecz właściwych organów bez prawa do dochodzenia od PKP CARGO
CONNECT roszczeń regresowych z jakiegokolwiek tytułu. W przypadku zaś, gdy PKP CARGO
CONNECT dokona zapłaty za należności, o których mowa w niniejszym paragrafie Klient będzie
zobowiązany do zwrotu PKP CARGO CONNECT uiszczonych przez nią należności w całości.
Klient będzie zobowiązany do dokonania zapłaty należności na rzecz PKP CARGO CONNECT
w terminie 5 dni od dnia wysłania przez PKP CARGO CONNECT wezwania do zapłaty na adres
e-mail: wskazany w umowie lub uzgodniony pomiędzy Stronami.
Współpraca Klienta z PKP CARGO CONNECT w zakresie procedury określonej w art. 33a
ustawy o podatku od towarów i usług nie będzie przez Strony interpretowana jako oznaczająca,
że PKP CARGO CONNECT ponosi względem Klienta lub organów celnych bądź podatkowych

odpowiedzialność z tytułu konsekwencji wynikających z niezłożenia dokumentów
potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji
podatkowej do właściwych organów celno - skarbowych lub z tytułu innych nieprawidłowości
związanych ze stosowaniem tego przepisu. Współpraca ta nie zwalnia Klienta z przestrzegania
w tym zakresie obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa lub wynikających z zasad
należytej staranności.
§ 10
Postanowienia końcowe

1. Klient podpisując umowę o współpracy z PKP CARGO CONNECT sp. z o.o. oświadcza, że
zapoznał się z treścią niniejszego dokumentu i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w
nim zawartych, w tym wszelkich obowiązków na nim ciążących.
2. PKP CARGO CONNECT przysługuje prawo do jednostronnej modyfikacji lub uzupełnienia
postanowień niniejszych Warunków współpracy, jeżeli będzie to uzasadnione zmianami w
obowiązujących przepisach lub w oficjalnych instrukcjach bądź wytycznych dotyczących
stosowania obowiązujących przepisów, w szczególności art. 33a Ustawy o VAT. W przypadku
dokonania takich modyfikacji lub uzupełnień, PKP CARGO CONNECT niezwłocznie poinformuje
Klienta o tym fakcie na adres e-mail wskazany w § 9 niniejszych Warunków współpracy, a dokonane
w Warunkach współpracy modyfikacje lub uzupełnienia będą wiążące dla obu Stron.
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