
Sprowadzenie towarów z terytorium Unii Europejskiej, przynajmniej pod względem 

podatkowym, nie wiąże się obecnie z większymi trudnościami. Kiedy jednak importowane 

produkty pochodzą z pozaunijnego kraju, a w dodatku podlegają ocleniu, kwestia ta jest 

znacznie bardziej skomplikowana – niestety, czasem nawet powierzenie jej fachowcom nie 

gwarantuje, że należności celno-podatkowe zostaną odpowiednio naliczone. Warto zatem 

zdawać sobie sprawę z rodzaju opodatkowania, jakiemu podlegają kolejne etapy 

przeprowadzanej transakcji  i wykorzystać tą wiedzę w celu uniknięcia nieprawidłowości.

Kluczowym elementem jest tu właściwie zrozumienie pojęcia wartości celnej, od której to 

uzależniona jest kwota cła, jaką musi uiścić importer. W najprostszym ujęciu, wartość celna 

zależy od wartości towaru oraz kosztu jego transportu (w tym ubezpieczenia) do 

pierwszego miejsca przeznaczenia w Unii Europejskiej (np. miejsca odprawy importowej), a 

także kwoty zysków i kosztów poniesionych przez kupującego, lecz nieujętych w cenie 

faktycznie zapłaconej lub należnej za towary – mylne jest zatem założenie, że cło odprowadza 

się jedynie od wartości sprowadzanego towaru!

Równie istotnym jest fakt, że wartość celna stanowi podstawę do kalkulacji importowego 
podatku VAT: odprowadzamy go bowiem od wysokości naliczonego cła, wartości towaru, 

kosztów jego transportu na odcinku zagranicznym i międzynarodowym, a także od transportu

na odcinku krajowym do pierwszego miejsca przeznaczenia (krajowy podatek od towarów i 

usług dla tych elementów wynosi 0% VAT). W wyliczeniu tym nie uwzględnia się kosztów 

transportu towarów po ich przybyciu do miejsca wprowadzenia na obszar celny Wspólnoty – 

usługi krajowe, niezależnie od wszystkich powyższych pozycji, obciążone zostaną bowiem 

podatkiem 23% VAT. 
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Tutaj właśnie pojawia się ryzyko podwójnego opodatkowania, jako iż zdarza się, że 

urzędnik w przypadku odprawy celnej ostatecznej i wyliczenia należnego importowego 

podatku VAT podlicza wszystkie elementy składowe z faktury, nawet te podlegające stawce 

23% VAT (np. właśnie transport krajowy) – podatek zostaje naliczony podwójnie!

By do takiej sytuacji nie doszło, importer może sam przedstawić oświadczenie o kosztach 

podnoszących wartość celną towaru lub skorzystać z doświadczenia i wiedzy spedytora, który 

przygotuje stosowne dokumenty. Drugim, równie ważnym etapem, jest właściwe ich 

przeanalizowanie przez agenta celnego i naliczenie importowego podatku VAT jedynie od 

podlegających mu pozycji. Wybór kompetentnej firmy spedycyjnej i agencji celnej jest 

zatem, także z punktu widzenia rozliczenia podatkowego, kwestią nader istotną.

Odnośnie wszelkich kwestii związanych z doradztwem celno-podatkowym dotyczącym 

transportów na kierunku Turcja-Polska-Turcja polecamy kontakt z naszą Agencją Celną, 

ac@3cargo.com.


