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.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

3. Status

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

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:

5. Data (dzień - miesiąc - rok)

za

6. Miesiąc

7. Rok

Art.33b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Podatnik, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy, stosujący pozwolenie, o którym mowa w art. 1 pkt 13 tiret pierwsze
i drugie rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania
rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 253 z 11.10.1993,
str. 1, z późn. zm.).
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

2. osoba fizyczna

10. Nazwa pełna, REGON* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, PESEL **

11. Numer pozwolenia pojedynczego na stosowanie procedury uproszczonej

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

Podatek należny w zł

1. Import towarów opodatkowanych stawką 22 % albo 23 %

22.

23.

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 *)

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.

*) Pouczenie:
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 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn. zm.).
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D. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
31. Należy podać liczbę dołączonych załączników VAT-IM/A

E. OŚWIADCZENIE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
32. Imię

33. Nazwisko

34. Telefon kontaktowy

35. Adres e-mail

36. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

37. Podpis (i pieczątka) podatnika lub osoby reprezentującej podatnika

F. ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO
38. Uwagi urzędu celnego

39. Identyfikator przyjmującego formularz

40. Podpis przyjmującego formularz

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 pojedyncze na stosowanie zgłoszenia
uproszczonego lub procedury w miejscu 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 od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., 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 od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., stawką w wysokości 8 %, a w poz.25 podatek
należny od tych czynności.
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