ALERT PODATKOWY

01/08/2003
/nowe obowiązki i uprawnienia organów celnych/
Dnia 1 września 2003r., w następstwie wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych, skutkującym także zmianami w ustawie z dnia 9
stycznia 1997 r. - Kodeks celny oraz w ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. - o Służbie Celnej, organy celne
między innymi przejmą od organów podatkowych uprawnienia związane z wymiarem akcyzy i
podatku od towarów i usług. Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych zyskają
uprawnienia organów podatkowych w zakresie akcyzy w obrocie krajowym. Podobne uprawnienia
otrzymają oni w zakresie wymiaru podatku od towarów i usług w imporcie, nadzoru nad obrotem
wyrobami akcyzowymi oraz kontroli legalności pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce.
Organami podatkowymi w zakresie podatku akcyzowego będą jedynie organy celne (naczelnik urzędu
celnego i dyrektor izby celnej). Im składane będą deklaracje dotyczące podatku akcyzowego. Organy
celne będą zatem wydawać decyzje zarówno w sprawach wysokości kwot podatku należnych z tytułu
importu towarów akcyzowych jak i decyzje dotyczące opodatkowania obrotu wewnętrznego tymi
towarami.
Konsekwencją przejęcia przez organy celne zadań wynikających ze zmian ustawy o Służbie Celnej są
nowe przepisy wprowadzające szczególny nadzór akcyzowy. Będzie on dla organów celnych
narzędziem kontroli nad produkcją, importem, eksportem oraz obrotem niektórymi wyrobami
akcyzowymi. Szczególnemu nadzorowi akcyzowemu podlegać będą także wszelkie czynności
związane z obrotem wyrobami akcyzowymi, tzn. wytwarzanie, uszlachetnianie, przerabianie,
zużywanie, skażenie, rozlew, przyjmowanie, magazynowanie, wydawanie oraz przewóz. Organy celne
przejmą również kontrolę nad obrotem znakami akcyzy, w tym kontrolę nad oznaczaniem wyrobów
znakami akcyzy oraz niszczeniem tych znaków.
Zapewnieniu realizacji powierzonych organom celnym zadań w ramach szczególnego nadzoru
akcyzowego służyć ma wyposażenie funkcjonariuszy celnych w uprawnienia do badania ilości i
jakości wyrobów podlegających szczególnemu nadzorowi akcyzowemu, przebiegu procesów
technologicznych i ruchu towarowego dotyczącego tych wyrobów oraz sprawdzania prawidłowości
prowadzonej w tym zakresie dokumentacji i terminowości wpłat podatku akcyzowego.
Zgodnie z obowiązującymi od 1 września 2003 r. zmianami, dyrektor izby celnej pozostaje organem
egzekucyjnym należności celnych oraz podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów.
Dodatkowo natomiast stanie się też organem egzekucyjnym należności z tytułu podatku akcyzowego.
Uprawniony on będzie do stosowania wszystkich środków egzekucji poza egzekucją z nieruchomości.
Jako organ egzekucyjny będzie miał prawo do żądania wykonania w drodze egzekucji
administracyjnej obowiązków wynikających z wydanych przez naczelnika urzędu celnego decyzji,
postanowień lub mandatów karnych oraz obowiązków wynikających z przyjętych przez naczelnika
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urzędu celnego zgłoszeń celnych. Będzie mógł uzyskiwać niezbędne informacje dotyczące
podatników zarówno od banków, jak i towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Dzięki nowemu brzmieniu ustawy o Służbie Celnej organy celne zostaną również, z dniem 1 września
2003 r., ustanowione organami podatkowymi w zakresie wymiaru i poboru podatku od towarów i
usług. Tak jak dotychczas, do obliczenia i wykazania podatku od towarów i usług w zgłoszeniu
celnym zobowiązany będzie podatnik. Jeżeli jednak w wyniku weryfikacji zgłoszenia organ celny
stwierdzi w tym zakresie nieprawidłowości, naczelnik urzędu celnego wyda decyzję określającą
podatek od towarów i usług w prawidłowej wysokości.
Podatnik, który po przyjęciu zgłoszenia stwierdzi, że było ono nieprawidłowe w zakresie podatku od
towarów i usług lub akcyzy, będzie uprawniony w terminie miesiąca od dnia pobrania podatków do
wystąpienia do naczelnika urzędu celnego o uznanie zgłoszenia za nieprawidłowe w części dotyczącej
tych podatków.
Istotne dla podatników może okazać się to, iż od 1 września 2003 r. wszyscy producenci
wyrobów akcyzowych bez względu na to czy już są zarejestrowani czy nie, będą musieli
zarejestrować się w urzędach celnych. Dotychczas składana w urzędach skarbowych deklaracja
VAT-R nie będzie już wystarczającym dokumentem. Wraz z przejęciem części kompetencji organów
skarbowych przez organy celne nastąpią zmiany we wzorach deklaracji dotyczących podatku
akcyzowego AKC. Zmienione wzory będą obowiązywały począwszy od rozliczenia za miesiąc
wrzesień 2003 r. Jednak zmiana ta dotknie podatników nieco później, gdyż do wyczerpania nakładu
będą stosowane również dotychczasowe formularze - nie dłużej jednak niż do rozliczenia za grudzień
2003 r.
Większość zmian będzie obowiązywać dopiero od dnia 1 września 2003 r., a więc będą dotyczyć
okresu rozliczeniowego 1-30 września 2003 r. Deklaracje akcyzowe za sierpień 2003 r. podatnicy
będą składać jeszcze we właściwym urzędzie skarbowym. Dopiero za wrzesień 2003 r. składane będą
w urzędzie celnym. Wraz z nimi podatnicy zobligowani będą do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

_______________________________________________________________________
Niniejszy dokument ma na celu zasygnalizowanie oraz wstępne zapoznanie Państwa z zakresem
wprowadzanych zmian.
Niniejszy dokument nie stanowi porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu obowiązków podatkowych (czynności
doradztwa podatkowego) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym ani te ż
porady bądź opinii prawnej (pomoc prawna), o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. – o radcach
prawnych. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, sugerujemy Państwu skontaktować się z Państwa
doradcą celem uzyskania opinii bądź porady o zakresie stosowania przepisów prawa i proponowanych
rozwiązaniach.
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