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Nowe zasady dotyczące podatku VAT w e-handlu. 
Wyjaśnienia Komisji Europejskiej

Celem pakietu VAT w e-handlu jest ułatwienie handlu

zagranicznego. Nowe zasady obejmują:

▪ Usprawnienia obecnej procedury Mini One Stop

Shop (MOSS) dla podmiotów świadczących usługi

telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne (tzw.

usługi TBE),

▪ Szczególne przepisy mające zastosowanie do

dostaw towarów ułatwianych poprzez użycie

interfejsów elektronicznych

▪ Rozszerzenie zakresu MOSS przekształcające tę

procedurę w procedurę One Stop Shop (OSS), dla:

• świadczenia usług B2C innych aniżeli usługi TBE

• wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na

odległość

• określonych krajowych dostaw towarów

ułatwianych poprzez użycie interfejsów

elektronicznych

• sprzedaży na odległość towarów będących

przedmiotem przywozu z państw i terytoriów

• trzecich w przesyłkach o rzeczywistej wartości

nieprzekraczającej 150 EUR

Rozszerzenie procedury MOSS i przepisy szczególne

dotyczące obowiązku w zakresie interfejsów

elektronicznych wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

z uwagi na konieczność dostosowania i opracowania

systemów informatycznych.

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów 

na odległość

Od 1 lipca 2021 r. wartością graniczną dla sprzedaży

towarów na odległość będzie 10 000 euro rocznie i

będzie ona dotyczyć całości sprzedaży towarów na

odległość do klientów we wszystkich państwach

członkowskich UE. Zniesiono poprzedni próg roczny

wynoszący 35 000 EUR do każdego państwa

członkowskiego (lub 100 000 EUR do ograniczonej

liczby państwa członkowskich).

W obecnym scenariuszu, od momentu przekroczenia

progu 10 000 EUR miejscem dostawy w przypadku

sprzedaży towarów na odległość jest państwo, do

którego następuje wysyłka towarów. W zakresie

raportowania podatku VAT należnego od sprzedaży

towarów na odległość z jednego państwa

członkowskiego do innego państwa członkowskiego,

istnieć będą dwie możliwości:

rejestracja w każdym z tych państw członkowskich

oraz zadeklarowanie i zapłata należnego VAT w

krajowym zeznaniu podatkowym VAT danego

państwa członkowskiego lub
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W związku z praktycznymi przeszkodami wynikającymi z pandemii COVID-19, stosowanie nowych zasad
dotyczących VAT w e-handlu zostało przełożone o sześć miesięcy. Tym samym, zasady te zaczną obowiązywać
z dniem 1 lipca 2021r. nie zaś 1 stycznia 2021r., dzięki czemu firmy w państwach członkowskich będą
dysponowały dodatkowym czasem na przygotowanie się.
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Określone dostawy towarów ułatwiane poprzez użycie

interfejsów elektronicznych

Firmy obsługujące interfejsy elektroniczne, takie jak rynki

lub platformy, w pewnych sytuacjach będą uznane do

celów VAT za dostawców towarów sprzedawanych do

klientów w UE przez spółki korzystające z danego rynku lub

platformy. Tym samym, będą musiały pobrać i zapłacić VAT

od takiej sprzedaży.

Sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw

trzecich

Stworzony zostanie system przywozu obejmujący sprzedaż

na odległość towarów podlegających przywozowi z państw

lub terytoriów trzecich do klientów w UE o wartości nie

przekraczającej 150 EUR.

Wprowadzenie systemu przywozu idzie w parze ze

zniesieniem istniejących zwolnień z VAT dla towarów w

małych przesyłkach nie przekraczających wartości 22 EUR.

Jeśli procedura OSS nie będzie stosowania, możliwe będzie

zastosowanie drugiego mechanizmu ułatwiającego w

odniesieniu do przywozu. VAT od przywozu będzie

pobierany od klientów przez zgłaszającego (np. operatora

usług pocztowych, firmę kurierską, agentów celnych),

który dokona jego zapłaty do organu celnego w drodze

płatności miesięcznej.
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W przypadku, gdyby byli Państwo zainteresowani powyższymi zagadnieniami lub szkoleniem z planowanych 
zmian w przepisach prosimy o kontakt.


