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Roman Andrzejewski1
Ireneusz Fechner2

Uwarunkowania mo˝liwoÊci rozwoju us∏ug logistycznych w Polsce
w ramach wymiany towarowej pomi´dzy UE a innymi paƒstwami
W cyklu artyku∏ów dotyczàcych ró˝nych aspektów funkcjonowania krajowych Wolnych Obszarów Celnych3 autorzy zwracali uwag´ na tracone przez
bud˝et paƒstwa i przedsi´biorstwa korzyÊci z tytu∏u niewykorzystywania
mo˝liwoÊci wsparcia legislacyjnego
w obszarze poboru c∏a i podatku VAT
od towarów wprowadzanych na obszar
wspólnotowy przez polskà granic´ celnà. Na postawie informacji przedstawionych w przywo∏anych artyku∏ach
kilka instytucji, które uzna∏y, ˝e interes
narodowy wymaga rozwiàzania przedstawionego w nich problemu (Izba Celna w Poznaniu, Instytut Logistyki i Magazynowania, Wielkopolski Oddzia∏
Polskiego Towarzystwa Logistycznego,
Polska Izba Spedycji i Logistyki, Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego) wystàpi∏o do Ministra Finansów
z proÊbà o wprowadzenie stosowych
korekt w przepisach wykonawczych do
ustawy o podatku od towarów i us∏ug,
które nie wymagajà zmian ustawowych,
zastrze˝onych jak wiadomo do kompetencji Sejmu RP.
Odpowiedê udzielona wnioskodawcom przez Ministerstwo Finansów pokazuje, ˝e nadal nie dostrzega ono
utraconych korzyÊci z tytu∏u braku
mo˝liwoÊci reprezentowania przez
przedstawiciela podatkowego podmiotu zagranicznego, wprowadzajàcego
towar na obszar wspólnotowy przez
Polsk´. Departament Podatków od Towarów i Us∏ug Ministerstwa Finansów
uzna∏ w tej kwestii za wystarczajàcy zapis w §10 ust.1 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004
roku w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i us∏ug (Dz.U. Nr 97, poz. 970
z póêniejszymi zmianami). Z formalnego punktu widzenia w/w zapis wydaje
Izba Celna w Poznaniu.
Instytut Logistyki i Magazynowania
3 „Logistyka” nr 2/2006, 3/2006, 4/2006, 5/2006
1
2
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si´ ministerstwu satysfakcjonujàcy.
W jego ocenie bowiem dotyczy zwolnienia od podatku importu towarów
w przypadku, gdy miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego inne, ni˝ terytorium kraju i wywóz z terytorium
kraju przez importera tych towarów
nastàpi w ramach wewnàtrzwspólnotowej dostawy towarów. Przedmiotowe
zwolnienie stosuje si´ przy spe∏nieniu
okreÊlonych przepisami warunków;
mi´dzy innymi obowiàzuje ono gdy importer, który dokonuje wewnàtrzwspólnotowej dostawy towaru, jest podatnikiem podatku zarejestrowanym
jako podatnik VAT UE oraz podatnikiem podatku od wartoÊci dodanej, zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnàtrzwspólnotowych na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego przeznaczenia importowanych towarów
i w momencie importu poda∏ dla zastosowania zwolnienia numery identyfikacyjne, przyznane mu dla transakcji wewnàtrzwspólnotowych w tych paƒstwach.
Praktyczny punkt widzenia jest jednak inny – jednym z niekorzystnych
ograniczeƒ wymienionych w powy˝szej regulacji jest wymóg zarejestrowania si´ przez importera i posiadania
numerów VAT UE zarówno w paƒstwie
przywozu towaru, jak i jego przeznaczenia. Ów przymus odbierany jest
z du˝à rezerwà i to z tej racji, i˝ powy˝sze rozwiàzanie skazuje importerów majàcych siedzib´ w Unii Europejskiej na koniecznoÊç rozliczania si´
z polskim fiskusem. Zatem gdy w/w
czynnoÊci przywozu majà sporadyczny
wymiar to fakt comiesi´cznego rozliczania si´ staje si´ dla zagranicznego
podatnika doÊç k∏opotliwà kwestià –
nawet gdy jest ona realizowana za po-

Êrednictwem przedstawiciela podatkowego, a na dodatek generuje nieuzasadnione koszty zwiàzane z jego ciàg∏à
obs∏ugà w innym paƒstwie. Stàd te˝,
z przyczyn podanych wy˝ej, komentowany przepis nie zyskuje poparcia i jako taki uchodzi za martwà
norm´ prawa. Alternatywà wi´c mog∏oby byç powierzenie i przerzucenie
w/w obowiàzków na krajowego poÊrednika, to jest przedstawiciela podatkowego. Za martwà natur´ omawianego przepisu odpowiada równie˝
ustanowiony w nim wymóg, zgodnie
z którym importer chcàcy dostàpiç
w/w przywileju zwolnienia podatkowego musi przedstawiç zabezpieczenie
w wysokoÊci uiszczonego podatku, i to
na okres ca. 4 miesi´cy. Zak∏adajàc zaÊ,
˝e zazwyczaj nie posiada on ˝adnego
majàtku w Polsce, jedynà wiarygodnà
formà zabezpieczenia staje si´ depozyt
gotówkowy. To z kolei ca∏kowicie zniech´ca potencjalnych zainteresowanych
opisywanym sposobem odpraw w naszym kraju. Znowu wi´c wyjÊciem z tego impasu by∏oby sk∏adanie – na
kszta∏t kaucji gwarancyjnej dawniej
wnoszonych przez agencje celne – takiego zabezpieczenia przez podmiot
krajowy, który uczestniczy w procedurze importu na zasadach wykwalifikowanego przedstawiciela podatkowego.
Tym bardziej, ˝e odpowiada on solidarnie wraz z podatnikiem za powsta∏e
zobowiàzania. Jego zabezpieczenie by∏oby obcià˝ane w chwili dokonywania
odprawy, a zwalniane po wywozie
zg∏oszonego towaru i udowodnieniu
tego faktu oraz rozliczeniu w urz´dzie
skarbowym. WysokoÊç owego zabezpieczenia powinna byç ustalona na poziomie realnego zagro˝enia, to jest
w wysokoÊci zobowiàzania podatkowego. Przy czym nie mog∏oby byç ono
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ni˝sze od wyznaczonego progu minimalnego. Taka opcja pozwoli∏aby z kolei eliminowaç przypadkowe podmioty,
których nastawienie do w/w kwestii
pozbawione by∏oby cech i zamiarów
uczciwej i rzetelnej dzia∏alnoÊci. Forma
zabezpieczenia zaÊ mog∏aby odpowiadaç przyj´tym ju˝ w prawie podatkowym rozwiàzaniom, chocia˝by w zakresie zwrotu VAT-u dla podró˝nych
(vide art. 127 ust.8 pkt 5 ustawy VAT).
Dowody wywozu, potwierdzajàce
opuszczenie terenu RP, mog∏yby byç jakoÊciowo zbli˝one lub analogiczne do
tych, które sà wymagane w dostawach
wewnàtrzwspólnotowych (art. 42 ust.
3-11 ustawy VAT) z wyjàtkiem faktur.
Takie podejÊcie wydaje si´ zwyci´˝aç
w Niemczech.

Skala utraconych korzyÊci:
WSCHODNIA GRANICA POLSKI
W 2006 roku urz´dy celne zarejestrowa∏y nast´pujàcà liczb´ odpraw, zwiàzanych z wprowadzeniem przez wschodnià granic´ Polski towarów na obszar
wspólnotowy dla odbiorców w innych
paƒstwach UE (tabela 1):
Je˝eli towar, przeznaczony dla odbiorców w innych paƒstwach UE, wprowadzany jest na obszar wspólnotowy
via Polska pod procedurà tranzytu, nale˝noÊci zwiàzane z poborem c∏a i podatku VAT p∏acone sà w kraju docelowym. W przypadku, gdy odprawa tych
samych towarów by∏aby dokonywana

w Polsce, a dalej by∏yby one przemieszczane do odbiorców jako towary
wspólnotowe w swobodnym przep∏ywie, 25% wartoÊci pobranych nale˝noÊci celnych pozosta∏oby w kraju, w którym dokonano odprawy, czyli w Polsce.
Jest to przyznawane przez UE zadoÊçuczynienie stanowiàce koszt poboru
nale˝noÊci celnych.

WartoÊç nale˝noÊci celnych dla bud˝etu z tytu∏u odprawy ostatecznej
w Polsce wynosi wi´c:
530 243 685 PLN x 0,25 = 132 560
921 PLN.
Nie sà to jedyne korzyÊci. Zak∏adajàc, ˝e cz´Êç towarów pozosta∏aby
czasowo w pomieszczeniach operatorów logistycznych na terenie Magazynów Sk∏adowania Czasowego lub posadowionych w Wolnych Obszarach
Celnych w Polsce (kwestia odroczenia
zap∏aty podatku VAT, o czym by∏a mowa w artykule opublikowanym w „Logistyce” nr 3/20064) wzros∏aby liczba
operacji logistycznych na tych towarach i tym samym przychody operatorów logistycznych.

Analizujàc to w kontekÊcie przytoczonych w tabeli danych zauwa˝yç nale˝y, ˝e nale˝noÊci z tytu∏u dokonywanych odpraw towarów przywo˝onych
z kierunku wschodniego, dotyczà:
• poboru podatku VAT w wysokoÊci
22% od wartoÊci towaru powi´kszonej o c∏o
• poboru nale˝noÊci celnych w wysokoÊci 1 - 6% od wartoÊci celnej towaru.
(Stawki przyj´to dla grupy artyku∏ów
Do oszacowania potencjalnej wielkoprzemys∏owych dominujàcych w dostawach Êci operacji na towarach, wed∏ug daz w/w kierunku)
nych zamieszczonych w tabeli 1, przyj´to nast´pujàce za∏o˝enia:
Przyjmijmy Êredni poziom c∏a, to jest • jedna operacja stanowi odpowiednik
liczony wed∏ug stawki 3%. Zatem suma
1 TEU5
obcià˝eƒ podatkowo-celnych w przybli- • kontener 20’ (odpowiednik 1 TEU)
˝eniu wynosi :
mieÊci 12 paletowych jednostek ∏a22% VAT x 1,03 + 3% c∏a = 25,66%.
dunkowych
• Êredni koszt przep∏ywu palety przez
Udzia∏ c∏a w sumie nale˝noÊci wynosi
magazyn wynosi 31,5 PLN/szt6
odpowiednio:
• w krajowych magazynach b´dzie cza3/25,66 = 0,12.
sowo sk∏adowanych 25% towarów
wprowadzanych przez Polsk´, wed∏ug
WartoÊç nale˝noÊci celnych od wartodanych zamieszczonych w tabeli 1.
Êci towaru wed∏ug tabeli 1 wynosi:
4 418 697 379,95 PLN x 0,12 =
Stàd:
530 243 685 PLN.
Liczba TEU: 66 293.

Tab. 1. Liczba i wartoÊç odpraw w 2006 roku zwiàzanych z wprowadzaniem przez wschodnià granic´ Polski towarów na obszar wspólnotowy dla
odbiorców w innych paƒstwach UE (bez karnetów TIR).

Waluta
EUR
PLN
CHF
CZK
EEK
FRF
SIT
Razem

Liczba operacji
8
45
10
1

416
921
394
557
2
1
2
66 293

Kwota
858
815
55
257

512
610
212
452
120
1
120

863,90
024,23
522,99
152,18
000,00
247,25
000,00

Kurs /PLN/*
4,000
1,000
2,400
0,140
4,000
0,500
0,016

WartoÊç /PLN/
3 434
815
132
36

051
610
510
043
480

455,60
024,23
055,18
301,31
000,00
623,63
1 920,00
4 418 697 379,95

èród∏o: Izba Celna w Poznaniu.
* Przelicznik kursowy przyj´ty umownie.
4

Andrzejewski R., Fechner I. „Polskie wolne obszary celne jako czynnik wzrostu konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw na rynku wspólnotowym”, „Logistyka”

nr 3/2006, str. 30-33.
5 1 TEU = odpowiednik 20’ kontenera wielkiego.
6 Wskaênik szacunkowy wed∏ug danych Instytutu Logistyki i Magazynowania: 26,5 PLN za sk∏adowanie w ciàgu 30 dni + 2 x 2,5 PLN za przyj´cie i wydanie z magazynu. W przypadku kompletacji dodatkowo 10 PLN za kompletacj´ jednej palety.
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Tab. 2. Liczba i wartoÊç odpraw w 2006 roku, zwiàzanych z wprowadzaniem przez polskie porty morskie towarów na obszar wspólnotowy dla odbiorców w innych paƒstwach UE.

Waluta

Liczba operacji

Kwota

Kurs /PLN/*

WartoÊç /PLN/

EUR
PLN
Razem

2 580
7 741
10 321

40 590 928,36
488 740 408,68

4,000
1,000

162 363 713,44
488 740 408,68
651 104 122,12

èród∏o: Izba Celna w Poznaniu.
* Przelicznik kursowy przyj´ty umownie.

Ca∏kowita liczba paletowych jedno- MORSKA GRANICA POLSKI
Interesujàce jest tak˝e uwzgl´dnienie
stek ∏adunkowych:
w szacunkach aktualnie traconych,
66 293 x 12 = 795 516.
a potencjalnych korzyÊci, zwiàzanych
Liczba paletowych jednostek ∏adun- z wejÊciem na obszar wewnàtrzwspólkowych sk∏adowanych czasowo w ma- notowy towarów przez polskie porty
morskie (import g∏ównie pochodzenia
gazynach w Polsce:
azjatyckiego).
795 516 x 0,25 = 198 879.

Podobnie, jak w przypadku odpraw
dokonywanych na wschodniej granicy
Polski, oszacujmy potencjalnà liczb´
operacji magazynowych, wykonywanych na paletowych jednostkach ∏adunkowych zgodnie z przyj´tà wy˝ej metodykà i wed∏ug danych zamieszczonych
w tabeli 2:

Podobnie jak poprzednio za∏ó˝my, ˝e
WartoÊç operacji zwiàzanych z przeLiczba TEU: 10 321.
p∏ywem paletowych jednostek ∏adun- Êrednia wysokoÊç c∏a wynosi 3%. Suma
Ca∏kowita liczba paletowych jednonale˝noÊci z tytu∏u poboru podatku stek ∏adunkowych:
kowych przez magazyny:
VAT i c∏a wynosi zatem:
198 879 szt. x 31,5 PLN/szt. =
10 321 x 12 = 123 852.
22% VAT x 1.03 + 3% c∏a = 25,66%.
6 264 688,5 PLN.
Liczba paletowych jednostek ∏adunUdzia∏ c∏a w sumie nale˝noÊci wynosi kowych sk∏adowanych czasowo w maNale˝y podkreÊliç, ˝e oszacowane
wy˝ej wartoÊci nie sà pe∏ne, poniewa˝ odpowiednio: 4/25,66 = 0,12.
gazynach w Polsce:
nie obejmujà transportu towarów reali123 852 x 0,25 = 30 963.
WartoÊç nale˝noÊci celnych od wartozowanego pod os∏onà karnetu TIR, co
w przypadku tej granicy jest powszech- Êci towaru wed∏ug tabeli 2 wynosi:
WartoÊç operacji zwiàzanych z prze651 104 122,12PLN x 0,12 =
nà procedurà tranzytu drogowego top∏ywem paletowych jednostek ∏adun78 132 494,60 PLN.
warów. Dlatego dla wi´kszego urealniekowych przez magazyny:
WartoÊç nale˝noÊci celnych dla bunia szacunków przyj´to, ˝e liczba ope30 963 szt. x 31,5 PLN/szt. =
racji realizowanych pod os∏onà karnetu d˝etu z tytu∏u odprawy ostatecznej
975 334,5 PLN.
TIR jest równa liczbie operacji odnoto- w Polsce wynosi wi´c:
78 132 494,60 PLN x 0,25 =
W tabeli 3 przedstawiono podsumowanych w tabeli 1, co zosta∏o uwzgl´d19 533 123,60 PLN.
nione w tabeli 3.
wanie potencjalnych korzyÊci, wynikaTab. 3. Oszacowane wielkoÊci przychodów bud˝etu paƒstwa i operatorów logistycznych.

Potencjalne êród∏a przychodów

Wschodnia granica
Polski/PLN/

Morska granica
Polski/PLN/

Razem
/PLN/

WartoÊç nale˝noÊci celnych dla bud˝etu
Z tytu∏u odprawy ostatecznej w Polsce
/na podstawie liczby odpraw/

132 560 921

19 533 123,60

152 094 045

Z tytu∏u odprawy ostatecznej w Polsce
/tranzyt pod os∏onà karnetu/

132 560 921

-

132 560 921

Przychody bud˝etu paƒstwa
∏àcznie

265 121 842

19 533 123,60

284 654 966

WartoÊç operacji zwiàzanych z przep∏ywem paletowych jednostek ∏adunkowych przez magazyny
Na podstawie liczby odpraw
Tranzyt pod os∏onà karnetu TIR
Przychody operatorów
logistycznych ∏àcznie
èród∏o: Opracowanie w∏asne.
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6 264 689
6 264 689

975 335
-

7 240 024
6 264 689

12 529 378

975 335

13 504 713
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jàcych z dokonywania odpraw i opera2. Z tych samych szacunków wynika
cji magazynowych na towarach wpro- równie˝, ˝e operatorzy logistyczni mowadzanych do Polski przez wschodnià gliby uzyskiwaç dodatkowe przychody
granic´ Polski i granic´ morskà.
z tytu∏u operacji na towarach czasowo
sk∏adowanych lub deponowanych
w Wolnych Obszarach Celnych na tereWnioski
nie kraju w wysokoÊci oko∏o 13,5 mln
1. Z przeprowadzonych w niniejszym PLN rocznie, przy czym wartoÊç ta jest
artykule szacunkowych obliczeƒ wyni- mocno niedoszacowana,
3. Instytucja przedstawiciela podatka, ˝e po udro˝nieniu instytucji Przedstawiciela podatkowego mo˝liwe by∏o- kowego, aktywnie wykorzystywana
by uzyskanie corocznych wp∏ywów do w obrocie towarowym z zagranicà, mobud˝etu paƒstwa w wysokoÊci nawet g∏aby te˝ generowaç profity w sektorze
284 mln PLN, stanowiàce 25% pobrane- transportu wewnàtrzwspólnotowego.
go c∏a jako gratyfikacje UE dla paƒstwa Zmiana statusu towaru na terenie Polw którym poniesiono trud poboru ski i jego konfekcjonowanie mog∏aby
wspomnianych nale˝noÊci,
bowiem przyczyniç si´ do zwi´kszone-
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go zapotrzebowania wÊród polskich
firm na us∏ugi transportowe w obr´bie
UE.
4. Konieczny by∏by te˝ rozwój us∏ug
zabezpieczajàcych dokonywanie takiego wolumenu odpraw (agencje celne,
urz´dy celne, us∏ugi gastronomiczno hotelarskie, us∏ugi bankowe), a tak˝e
zwi´kszenie w nich zatrudnienia – co
z punktu widzenia walki z bezrobociem
i przyciàgania kapita∏u, wp∏ywów z tytu∏u podatku oraz koniunktury na rynku wewn´trznym, nie mo˝e byç oboj´tne dla decydentów. Wzrost zapotrzebowania na te us∏ugi wzmocni∏by szans´ rozwoju krajowej sieci centrów logistycznych.
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