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Skąd potrzeba zmian w opodatkowaniu e-commerce? 

Dotychczas – opodatkowanie transakcji transgranicznych w miejscu konsumpcji → trudności wynikające z różnic w systemach 
VAT pomiędzy krajami

Duża skala oszustw podatkowych w e-handlu (straty w UE szacowane na 5 mld EUR rocznie)

W większości państw członkowskich - brak opodatkowania importu przesyłek o niewielkiej wartości (do 22 EUR) 
spoza UE = dyskryminacja dostawców unijnych

Rosnąca rola platform cyfrowych, pośredniczących w transakcjach ale nie obciążonych żadnymi obowiązkami 
związanymi z VAT

Nieszczelny system w transgranicznym handlu elektronicznym B2C → niezadowalająca efektywność poboru VAT

Duże obciążenia i koszty administracyjne rozliczania podatku należnego od transakcji i weryfikacji prawidłowości 
rozliczeń

Trudności z zapewnieniem prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych przez przedsiębiorców nieposiadających 
siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w UE
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Rynek E-commerce w Chinach przewyższa obecny w UE i wciąż rośnie.
Chiny odpowiadały w 2020 r. za 44,8 proc. światowego rynku e-
commerce. Prognozowane jest iż wartość chińskiego rynku e-handlu ma
wynieść 2,7 bln dolarów w 2021 r. i będzie to już aż 56,8 proc. globalnego
rynku

Straty VAT związane ze zwolnieniem z VAT przesyłek i założenia zmian

Pełniejsze 
odwzorowanie zasady 

opodatkowania 
towarów /usług w 

miejscu ich konsumpcji 
(VAT płacony w 

państwie ostatecznego 
odbiorcy towaru /usługi)

Uproszczenie 
systemu VAT w 

zakresie 
transgranicznego e-

handlu (efekt →
zmniejszenie 

obciążeń i kosztów 
dla podatników)

Wyrównanie szans 
unijnych 

przedsiębiorców w 
konkurowaniu w 

obszarze e-handlu z 
podmiotami z 

krajów trzecich

Źródło: European Commission – Assessment of the application and impact of the VAT exemption for
importation of small consignments
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Zmiany w rozliczeniach w handlu 
wewnątrzwspólnotowym  



6

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)

Państwo Członkowskie UE
Polska  

Państwo członkowskie UE
Francja 

Dostawca

Towar wysyłany z Polski do 
Francji

Nabywca nie jest podatnikiem VAT lub 
nie ma obowiązku rozliczyć WNT (co 

do zasady transakcje B2C)

Konsument

• Miejsce dostawy WSTO – miejsce, w którym towary te znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu
do nabywcy

• Stawka VAT obowiązująca w państwie członkowskim konsumpcji

• Możliwość zastosowania procedur uproszczonych rozliczenia VAT w państwie konsumpcji

• Wprowadzenie definicji WSTO:
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Rola przewoźników w WSTO

Dowody dokonania WSTO przekazywane dostawcy przez przewoźników:

❑ dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora)
odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju – w przypadku gdy
przewóz towarów jest zlecany przez dostawcę przewoźnikowi;

❑ dokumenty potwierdzające odbiór towarów poza terytorium kraju.

Dokumenty łącznie muszą potwierdzać dostarczenie towarów do nabywcy
znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki
lub transportu towarów (państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych
lub transportowanych towarów).

Warunkiem możliwości rozliczenia dostawy jako WSTO jest otrzymanie przez dostawcę, przed upływem terminu do złożenia
deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dowodów, że towary zostały dostarczone do nabywcy na terytorium państwa
członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów.
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Uproszczenie rozliczenia – konstrukcja One Stop Shop

Procedura MOSS (Mini One Stop Shop)

Umożliwia rozliczanie VAT tylko w jednym państwie (tzw. 
państwie członkowskim identyfikacji), bez konieczności 

rejestrowania się do celów VAT we wszystkich państwach, w 
których świadczone są usługi.

Aktualnie dostępna dla usług telekomunikacyjnych, 
nadawczych oraz elektronicznych (tzw. usługi TBE)

Obecnie Od 1 lipca 2021 

Rozszerzenie stosowania procedury MOSS – powstanie 
One Stop Shop

OSS będzie można stosować do:

• Wszystkich usług B2C (gdzie miejscem świadczenia jest 
państwo konsumpcji) – nie tylko usługi TBE

• WSTO 
• Niektórych dostaw krajowych oraz WSTO dla operatorów IE

Założenia OSS – analogicznie jak przy MOSS 

✓ Podatnik nie musi rejestrować się do celów podatku VAT we wszystkich państwach członkowskich, w których świadczone są usługi
lub dokonywane są dostawy.

✓ VAT należny od tych transakcji jest zadeklarowany i płacony w jednym państwie członkowskim (państwie identyfikacji) za
pośrednictwem OSS (w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji).

✓ Współpraca z administracją podatkową państwa członkowskiego siedziby (identyfikacji).
✓ Korzystanie z tej procedury ma charakter fakultatywny.
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Zmiany w rozliczeniach VAT w zakresie 
importu towarów
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Sprzedaż  towarów nieunijnych 

Państwo Członkowskie UE
Państwo Trzecie

Państwo członkowskie UE
Francja 

Dostawca

Towar wysyłany spoza UE  do 
Francji 

Konsument

Towary znajdujące 
się poza UE

Wprowadzenie regulacji dotyczących „sprzedaży na odległość towarów importowanych” (SOTI)

• SOTI = Transakcja, w której towary są wysyłane lub transportowane przez sprzedającego lub w jego imieniu z państwa trzeciego
(spoza UE) do państwa członkowskiego, osobom niebędącym podatnikami (konsumentom) - B2C

Nabywca nie jest podatnikiem VAT lub 
nie ma obowiązku rozliczyć WNT (co 

do zasady transakcje B2C)

• Bez znaczenia pozostaje to, czy dostawca prowadzący SOTI posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE, czy na terytorium państwa trzeciego.

• Jeżeli towary w momencie sprzedaży (dostawy) znajdują się na terytorium UE, to nie ma SOTI a jest WSTO.

Konieczność naliczenia VAT 
zgodnie ze stawką obowiązującą 

w kraju konsumpcji  
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Procedury szczególne upraszczające rozliczenie importu

• Wprowadzenie procedur szczególnych (uproszczeń) dla ułatwienia zadeklarowania i zapłaty VAT w związku z importem.
• Ułatwienie rozliczania VAT zgodne z głównym celem systemu VAT – rozliczanie VAT w państwie przeznaczenia (konsumpcji)

towarów.

• UWAGA! Od 1 lipca 2021 r. import wszystkich towarów o niskiej wartości będzie podlegał podatkowi VAT (zniesienie zwolnienia z
VAT dla towarów w przesyłkach o wartości 22 EUR)

Procedury specjalne importowe

Importowy OSS (One Stop Shop)
Uregulowanie szczególne (dotyczy osób 
dokonujących zgłoszenia celnego – np. 
operatora pocztowego, firmę kurierską)
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Importowy OSS – podstawowe założenia 

• IOSS umożliwia:
❑ elektroniczną rejestrację dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim będącym państwem członkowskim

identyfikacji;
❑ deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej miesięcznej deklaracji w państwie

członkowskim identyfikacji.
• Dzięki IOSS podatnicy mogą, analogicznie jak obecnie w MOSS, uniknąć rejestracji oraz obowiązków ewidencyjno-

sprawozdawczych w każdym państwie członkowskim, w którym znajdują się nabywcy towarów (państwa członkowskie
konsumpcji).

• Importowy IOSS pozwala na rozliczenie VAT należnego z tytułu SOTI, państwu członkowskiemu konsumpcji, za pośrednictwem
państwa członkowskiego identyfikacji.

Dostawca sprzedający towary o 
niskiej wartości znajdujące się  

w państwie trzecim lub 
terytorium trzecim 

konsumentom w UE

Naliczy i pobierze podatek 
VAT w momencie 

sprzedaży towarów oraz 
zadeklaruje i zapłaci ten 

podatek globalnie za 
pośrednictwem IOSS w 
państwie członkowskim 

identyfikacji

Towary te będą następnie 
korzystać ze zwolnienia z 

podatku VAT przy 
imporcie, co pozwoli na 
szybkie ich zwolnienie w 

urzędzie celnym. 
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y • Jakie towary podlegają procedurze 
importowego OSS? 

• SOTI wartość poniżej 150 EUR: 

• Towary znajdują się na terytorium 
trzecim w momencie ich sprzedaży,

• Towary te są wysyłane w przesyłkach o 
wartości rzeczywistej nieprzekraczającej 
150 euro,

• Towary są transportowane lub wysyłane 
przez dostawcę lub w jego imieniu/na 
jego rzecz do konsumenta w państwie 
UE,

• Towary nie podlegają podatkowi 
akcyzowemu (zazwyczaj alkohol lub 
wyroby tytoniowe).

Za
kr

es
 p

o
d

m
io

to
w

y • Kto może skorzystać z importowego OSS? 

• Sprzedawcy UE (np. przez własny sklep 
internetowy) UE.

• Sprzedawcy nUE (np. przez własny sklep 
internetowy), ale reprezentowani przez 
przedsiębiorcę (pośrednika) UE.

• Operatorzy IE (ułatwiający SOTI o niskiej 
wartości do 150 euro). Przy braku 
siedziby w UE – konieczność 
reprezentowania przez pośrednika. 

Importowy OSS – podstawowe założenia 
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• Towary będące przedmiotem transportu z kraju 
trzeciego podlegają przedstawieniu organom 
celnym.

• Sprzedawcy oraz platformy handlowe rozliczające 
się w ramach IOSS otrzymują numer 
identyfikacyjny, którym powinni się posługiwać dla 
zwolnienia towarów z VAT w momencie importu. 

• Zwolnienie z VAT importowanych towarów jest 
możliwe jedynie, jeśli w momencie zgłoszenia 
organom celnym zostanie przedstawiony numer 
identyfikacyjny dla celów IOSS. 

Obowiązki przewoźników w związku z IOSS

• Odpowiedzialny za transport towarów powinien 
otrzymać od sprzedającego towary jego numer 
identyfikacyjny dla procedury IOSS. 

• Przewoźnik przedstawia towary wraz z numerem 
identyfikacyjnym organom celnym.

• Wartość rzeczywista towarów pozwalającą na 
zastosowanie zwolnienia liczona jest bez kosztów 
transportu, o ile zostały one osobno wskazane na 
fakturze i nie są wliczone w cenę. 
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Uregulowanie szczególne (USZ)

Jeśli sprzedawcy internetowi lub sklepy internetowe / platformy nie zarejestrują się w IOSS, podatek VAT musi zostać pobrany
zanim towary zostaną dostarczone do klienta. W takiej sytuacji towary mogą zostać poddane odprawie celnej tylko w państwie
członkowskim, w którym zostaną dostarczone do klienta.

Zapłata VAT przez nabywców 
operatorom pocztowym i kurierom

Zastosowanie standardowych procedur 
celnych

Uregulowanie szczególne (USZ)
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Uregulowanie szczególne (USZ)

W przypadkach gdy nie stosuje się IOSS – możliwe stosowanie innej uproszczonej procedury – Uregulowanie Szczególne (USZ)

Dotyczy deklarowania i 
odroczenia płatności 

podatku z tytułu importu 
towarów, w przesyłkach o 

wartości 
nieprzekraczającej 150 

euro (te same warunki co 
IOSS). 

Dostępne dla osób 
przedstawiających towary 

organom celnym (np. 
kurierów, pocztę) w imieniu 

własnym i na rzecz osoby 
dla której towary są 

przeznaczone w państwie, 
w którym ma miejsce 

import.

Podatek VAT zostaje 
pobrany przez podmiot 
dokonujący zgłoszenia 
celnego (np. operatora 

pocztowego, firmę 
kurierską), który wpłaca 
VAT organom celnym w 

formie płatności 
miesięcznej.
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Uregulowanie szczególne- obowiązki operatorów pocztowych

• W ramach procedury USZ odpowiedzialni za pobór podatku są podatnicy o statusie operatora pocztowego lub podatnicy
posiadający status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego.

• Co do zasady będą to operatorzy pocztowi (Poczta Polska), firmy kurierskie lub ekspresowe bądź agencje celne posiadające status
AEO.

• Obowiązek uaktualnia się w przypadku towarów nabytych w ramach SOTI, od których dostawcy ani platformy handlowe
ułatwiające sprzedaż nie rozliczyły VAT w IOSS.

• Dostarczający towar operator musi pobrać należny podatek VAT z tytułu importu najpóźniej w momencie doręczenia przesyłki do
odbiorcy.

Ewidencja wszystkich przesyłek 
objętych USZ – zarówno 

doręczonych jak i nie 
doręczonych. Ewidencja zawiera 
dane w odniesieniu do każdego 

towaru objętego USZ 
umożliwiające prawidłowe 
obliczenie i pobór podatku. 

W deklaracji miesięcznej 
wykazywana jest całkowita kwota 
podatku pobranego w miesiącu, 

za który jest ona składana. 

Operator wpłaca VAT do 16 dnia 
miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym podatek 
został pobrany.

Jeżeli operator nie mógł (z 
różnych przyczyn) doręczyć 
przesyłki do odbiorcy, musi 

posiadać w swojej ewidencji 
dowód potwierdzający takie 
zdarzenie, co uzasadni brak 

poboru VAT.
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Uregulowanie szczególne- obowiązki operatorów logistycznych

Operator pocztowy bądź kurier odpowiedzialny za pobór podatku oblicza i pobiera podatek w

prawidłowej wysokości od konsumenta, dla którego towary są przeznaczone. Na nabywcy ciąży

obowiązek zapłaty podatku. Przez obliczenie podatku w prawidłowej wysokości należy rozumieć, co do

zasady, podatek obliczony na podstawie dokumentów, które towarzyszą przesyłce (np. faktury,

komunikatu z sieci operatora).

Dla ułatwienia w przypadku dokonywania zgłoszenia celnego towarów organom celnym w ramach

USZ stosuje się jedną, podstawową stawkę podatku (która obecnie wynosi 23%,). Zatem do importu

towarów w ramach USZ nie będą miały zastosowania stawki obniżone. Aby móc zastosować stawki

obniżone dla importowanych towarów należy zapłacić VAT w standardowej procedurze celnej.

Jeżeli osoby, dla których towary są przeznaczone nie wyrażą zgody na zastosowanie podstawowej stawki podatku VAT możliwe 
pozostaje zgłoszenie towarów organom celnym na zasadach ogólnych, w standardowym zgłoszeniu celnym, zgodnie z przepisami 

celnymi, z zastosowaniem odpowiedniej obniżonej stawki VAT do importu takiego towaru.  
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Transakcje z wykorzystaniem magazynów typu Fulfilment (FBA)

Przykład:
✓ Przedsiębiorca z siedzibą w Polsce sprzedaje importowane z Chin towary poprzez platformę Amazon.
✓ Towary na moment sprzedaży do konsumentów znajdują się w magazynach Amazon FBA w Polsce, gdzie dostawca je

przechowuje.
✓ Po dokonaniu sprzedaży za pomocą platformy towary są wysyłane do klientów w Niemczech. Kiedy sprzedaż odbywa się za

pośrednictwem platformy, Amazon pakuje te towary i wysyła je do klientów. Towary znajdujące się w magazynie są już
dopuszczone do obrotu na terenie UE.

Sprzedaż wysyłkowa towarów z magazynu w Polsce do konsumentów na terenie Niemiec będzie stanowić WSTO. Nie możemy
zastosować przepisów dotyczących SOTI, ponieważ na moment sprzedaży towary znajdują się już na terenie UE. Towary w składach
celnych muszą najpierw zostać dopuszczone do swobodnego obrotu w UE, zanim nastąpi ich późniejsza sprzedaż w ramach WSTO w
UE.

Polska  
Niemcy

Magazyn

(towary dopuszczone do 
obrotu na terenie UE)

Konsument

WSTO

Producent

Chiny 
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Rozliczenia w ramach importu towarów - USZ

Przykład:
✓ Przedsiębiorca z siedzibą w Polsce sprzedaje odzież konsumentom w różnych państwach członkowskich za pośrednictwem swojej

strony internetowej (sklepu online). Odzież jest wysyłana do osób prywatnych bezpośrednio z jego zakładu produkcyjnego w
Chinach.

✓ Przedsiębiorca nie jest zarejestrowany w IOSS. Wartość rzeczywista przesyłek nie przekracza 150 EUR.
✓ Ponieważ VAT nie został zapłacony w procedurze IOSS, VAT zapłaci odbiorca.
✓ Import towarów będzie miał miejsce w państwie przeznaczenia, a więc w Polsce, i może odbyć się poprzez procedurę USZ bądź

standardowe zgłoszenie celne.
Uwaga:
✓ W przypadku towarów o wartości rzeczywistej do 150 euro, które nie zostały zadeklarowane do IOSS, zgłoszenie celne towarów

do procedury dopuszczenia do obrotu jest możliwe wyłącznie w państwie członkowskim UE będącym miejscem przeznaczenia
towarów.

Zakład produkcyjny

Dostawca Nabywca

Sprzedaż

Wysyłka
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Rozliczenia w ramach importu towarów - przykład

Przykład:
✓ Konsument mieszkający w Polsce kupuje książki o wartości 100 euro od przedsiębiorcy z siedzibą w Rosji, który nie korzysta z

IOSS.
✓ Towary są importowane do Polski z kraju trzeciego i wysyłane przez operatora świadczącego usługę powszechną (lub operatora

kurierskiego).
✓ Import będzie miał miejsce w Polsce, a do zapłaty VAT zobligowany będzie odbiorca.
✓ Jeżeli operator powszechnej usługi pocztowej lub kurier zdecyduje się korzystać z USZ, zastosowanie ma podstawowa stawka

podatkowa. Jeżeli operator chce zastosować obniżoną stawkę podatkową, musi złożyć standardowe zgłoszenie celne.

Magazyn

Dostawca
Sprzedaż

Nabywca

Wysyłka
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Magdalena Jaworska 

e-mail: magdalena.jaworska@mddp.pl

tel.: 698 693 169

P Y TA N I A ?  Z a p r a s z a m  d o  k o n t a k t u

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy

mailto:magdalena.jaworska@mddp.pl
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BIURO

P O Z O S TA Ń M Y
W  K O N TA K C I E

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
spółka doradztwa podatkowego S.A.
ul. Mokotowska 49 | 00-542 Warszawa

tel. +48 22 322 68 88
www.mddp.pl | biuro@mddp.pl 

Dziękujemy za uwagę


