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Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż 
towarów na odległość



WSTO

Porównanie ze sprzedażą wysyłkową

Wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość

Sprzedaż 
wysyłkowa z 

terytorium kraju
to dostawa towarów z 
terytorium kraju na 
terytorium państwa 
członkowskiego inne 
niż terytorium kraju

Sprzedaż 
wysyłkowa na 

terytorium kraju
to dostawa towarów 

z terytorium państwa 
członkowskiego 

innego niż terytorium 
kraju na terytorium 

kraju



Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – dostawa towarów
wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy
dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa
członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub
transportu towarów do nabywcy, który jest:

a) podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem
podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem
podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu
nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub

c) podmiotem niebędącym podatnikiem

WSTO

Zasady funkcjonowania

Wyłączenie – (i) nowe środki transportu, (ii) towary instalowane lub montowane z
próbnym uruchomieniem lub bez niego, (iii) dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie,
antyki, towary używane



• Jeżeli w trakcie roku podatkowego kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 3 (42 000 zł), zostanie
przekroczona, przepis art. 22 ust. 1 pkt 1a (WSTO) stosuje się począwszy od dostawy, w
związku z którą przekroczono tę kwotę -> opodatkowanie w kraju konsumpcji.

• Z objaśnień MF (jeszcze w fazie projektu) wynika, że określając miejsce opodatkowania WSTO
(dokonanej od 1 lipca 2021 r.) – przy analizie wyżej wymienionego progu – należy
uwzględnić również usługi TBE i sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju, które były
realizowane w 2020 r. oraz w I połowie 2021 r. <- suma całkowitej wartości dostaw
towarów wysyłanych lub transportowanych na terytorium państwa członkowskiego oraz
całkowitej wartości usług świadczonych na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 2
pkt 2, pomniejszona o kwotę podatku lub podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w
trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10 000 euro lub jej
równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego.

WSTO

Zasady funkcjonowania



• Warunkiem uznania dostawy towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów
na odległość za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego zakończenia
wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, w przypadku gdy towary w momencie
rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, 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.

• Miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do
nabywcy – miejsce dostawy przy WSTO – WYJĄTKI: działa sztuki, przedmioty kolekcjonerskie,
towary używane.

• Możliwość wyboru miejsca dostawy (jeśli nie przekroczysz progu): Zawiadomienie o wyborze
miejsca dostawy państwa członkowskiego (do 30 czerwca 2021 r. był to formularz VAT-21
składany elektronicznie lub papierowo), do którego realizowana jest dostawa w ramach WSTO
– do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wyboru <- następnie
w ciągu 30 dni od pierwszej dostawy towaru dostawca będzie zobowiązany przedstawić do US
dokumenty potwierdzające zawiadomienie właściwego organu podatkowego w innym
państwie UE.

WSTO

Zasady funkcjonowania



WSTO

Korzyści

35k – 100k euro
UE

ES
35k

LU
100k

HR
270k  HRK

10k euro
UE

ES
21%

LU
17%

HR
25%

Kiedyś Od 1 lipca 2021 r.

• Różne progi w różnych krajach, więc 
trzeba każdy kraj odręcznie monitorować

• Rejestracja w kraju po przekroczeniu 
limitu

• Rozróżnienie na sprzedaż wysyłkową z
terytorium kraju i na terytorium kraju

• Ujednolicenie progu dla wszystkich 
krajów UE – próg jest niski, więc 
obejmie większą liczbę przedsiębiorców

• W Polsce próg wynosi 42 000 zł –
wliczone również usługi TBE

• W ramach WSTO można dokonywać 
dostaw wyrobów akcyzowych

• VAT-OSS jako uproszczenie

Jeden próg dla 
wszystkich



Sprzedaż na odległość towarów 
importowanych



SOTI

Zmiana w zakresie zwolnień celnych

• Zwolnienie z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 22 euro

• Wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej
150 euro (z wyjątkiem towarów podlegających akcyzie) dla VAT deklarowanego i rozliczanego w
IOSS – procedura importu (Import One Stop Shop – IOSS)

• Cel -> wyrównanie szans dla unijnych przedsiębiorców z podmiotami z krajów trzecich

• Od 1 lipca 2020 r. – w przypadku towarów o wartości rzeczywistej do 150 euro, które nie zostały
zadeklarowane w IOSS – zgłoszenie do procedury celnej dopuszczenia do obrotu będzie możliwe
wyłącznie w państwie członkowskim UE będącym miejscem przeznaczenia towarów. <-
Objaśnienia MF



SOTI

Istota rozwiązania

• Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) − dostawa towarów wysyłanych lub
transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy
pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na
terytorium państwa członkowskiego, który jest:

a) podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku
od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku
od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w
art. 9, lub

c) każdym innym podmiotem niebędącym podatnikiem

– pod warunkiem, że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu, które są instalowane
lub montowane, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz nie są to wyroby akcyzowe.



SOTI

Istota rozwiązania

• Procedura szczególna importu (IOSS) – pozwala na rozliczenie VAT należnego z tytułu SOTI

UE

Konsument 

PLPrzedsiębiorca 
z Chin

Konsument

IT Urząd 

PL

Urząd

IT

• Dla towarów  150 euro
• Import zwolniony z VAT
• Deklaracja miesięczna
• Fakturowanie – co do zasady

nie ma obowiązku, ale jeśli
będzie chciał, to zastosowanie
mają przepisy PCZI



SOTI

Wariant alternatywny

• Elektroniczna rejestracja dla celów podatku VAT tylko w jednym państwie członkowskim
(identyfikacji).

• Deklarowanie i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej miesięcznej deklaracji
(elektroniczna).

• Korzystanie z IOSS jest dobrowolne, ale jeśli już się zdecyduje, to wszystkie transakcje SOTI
(gdy wartość  150 euro) należy deklarować.

• Dla IOSS istotne jest miejsce, w którym rozpoczęto wysyłkę lub transport – musi znajdować się
poza UE.

• PCZI – państwo, w którym zarejestrowano IOSS.

• Zgłoszenie o zamiarze korzystania z IOSS -> nr identyfikacyjny IOSS: IM……..

• Akceptacja płatności – moment powstania zobowiązania podatkowego.



SOTI

Istota rozwiązania

• W deklaracji uwzględnione jest SOTI w podziale na każde państwo członkowskie konsumpcji
wraz z odpowiednią stawką VAT i należnym podatkiem.

• Wykazuje się wszystkie transakcje, które można zadeklarować w IOSS, a nie selektywnie.

• Nie wykazuje się sprzedaży zwolnionej z podatku.

• Jeśli nie było transakcji w danym miesiącu, to należy złożyć „zerową” deklarację.

• Jeśli wykazano SOTI za pośrednictwem IOSS, to nie wykazuje się tego w „zwykłej” deklaracji.

• Podatek jest płatny nie później niż ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
okresie, w którym złożono deklarację.

• 15 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego należy złożyć wypowiedzenia o IOSS, jeśli
chce się zakończyć procedurę.

• Wykluczenie z możliwości korzystania z IOSS na okres 24 miesięcy z powodu naruszeń ->
wtedy numer identyfikacyjny IOSS jest ważny jeszcze przez okres dwóch tygodni.



SOTI

Istota rozwiązania

• Ewidencjonowanie sprzedaży objętej IOSS:

✓odrębnie dla każdego kraju

✓przechowywanie przez 10 lat

✓udostępnienie elektronicznie na żądanie organu

✓dane szczegółowe, które powinna zawierać ewidencja:

o państwo konsumpcji, 
o ilość i opis towarów, 
o data dostawy, 
o podstawa opodatkowania (wraz z walutą), 
o zwiększenia i zmniejszenia podstawy 
opodatkowania, 
o stawka podatkowa, 
o kwota podatku, 
o data i kwota otrzymania płatności, 

o informacje o wystawieniu faktury 
(wystawienie faktury jest opcjonalne), 
o informacje wykorzystane do ustalenia 
miejsca rozpoczęcia i zakończenia wysyłki 
lub transportu, 
o dowody zwrotu towarów, 
o numer zamówienia, 
o numer śledzenia przesyłki.



SOTI

Wariant alternatywny

• VAT od SOTI niezadeklarowany w IOSS -> zastosowanie mają zasady ogólne.

• Miejscem dostawy jest miejsce, w którym znajdują się towary w momencie wysyłki lub transportu
towaru do nabywcy.

• Przykładowy scenariusz:

▪ Towar jest wysłany z Chin do Polski.

▪ VAT od SOTI nie został zadeklarowany w IOSS, a więc podlega zastosowaniu na zasadach
ogólnych.

▪ Towar nie podlega opodatkowaniu w żadnym z państw członkowskich UE tylko w Chinach.



Usługi: przekształcenie MOSS w OSS



MOSS w OSS

Zakres rozszerzenia

• Mini One Stop Shop (MOSS) obejmował tylko usługi TBE, czyli usługi telekomunikacyjne, usługi
nadawcze, usługi świadczone drogą elektroniczną

• Od 1 lipca 2021 r. wchodzi system OSS obejmujący:

o niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane
zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa
członkowskiego konsumpcji) – procedura unijna i procedura nieunijna,

o wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość – wyłącznie procedura unijna, oraz

o niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy
elektroniczne ułatwiające te dostawy – wyłącznie procedura unijna (OSS).



MOSS w OSS

Istota uproszczeń

Rejestracja tylko w jednym państwie 
członkowskim -> identyfikacji

Procedura unijna

Państwo 
siedziby 

działalności 
gospodarczej

SMPDG

Kilka SMPDG 
-> wybór 

(2 lata)

Procedura 
nieunijna

Dowolne 
państwo

Procedura importu

Państwo 
siedziby 

działalności 
gospodarczej

SMPDG

Kilka SMPDG 
-> wybór 

(2 lata)

Wyznaczenie 
pośrednika?



MOSS w OSS

Istota uproszczeń

Przedsiębiorca

PL

DG

PL

Dostawa

DE

Dostawa

FR

FE

CZ

Dostawa

FR

Dostawa

• Przedsiębiorca prowadzi 
działalność w Polsce i ma stałe 
miejsce prowadzenia 
działalności we Francji

• Z Polski dostarcza towary do 
klientów niebędących 
podatnikami w Polsce i 
Niemczech, a z Francji do 
krajowych klientów oraz do 
Czech

• Co deklaruje do OSS?
• Gdzie deklaruje?



MOSS w OSS

Korzyści

Konsument 
DE

Konsument 
FR

ABC
Deklaracja

VAT

VAT DE

VAT FR

VAT ES

VAT CZ

Konsument 
ES

Konsument

CZ

OSS

Procedura OSS pozwala na zarejestrowanie 
się tylko w jednym państwie członkowskim 

– państwie identyfikacji



Pozostałe zagadnienia



• Interfejsy elektroniczne: platforma, platforma handlowa, portale, urządzenia lub
oprogramowanie.

• Udostępnienie na żądanie organu ewidencji zawierającej określone informacje na temat
transakcji (SOTI i WSTO) – ewidencja udostępniona elektronicznie w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia żądania

-> JPK_VAT:  podatnik ułatwiał w okresie rozliczeniowym dokonania czynności, o których

mowa w art. 109b ust. 4 ustawy.
• Urzędem właściwym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-

Śródmieście.
• Operator interfejsu elektronicznego nie może być zobowiązany do zapłaty podatku VAT w

kwocie przekraczającej kwotę tego podatku, którą zadeklarował i zapłacił, jeśli:
- prawidłowo zadeklarował – jest zależny od informacji, jakie są mu przekazywane przez

dostawcę,
- przekazane informacje od dostawcy są błędne,
- operator jest w stanie wykazać, że nie wiedział o nieprawidłowościach.
Należy jednak zauważyć, że ciężar udowodnienia tych przesłanek leży po stronie operatora.

Pozostałe zagadnienia

Platformy sprzedażowe



• Jeśli operator wykonuje jedną z poniższych funkcji:
- przetwarza płatności w związku z dostawą towarów,
- oferuje lub reklamuje towary,
- przekierowuje lub przenosi nabywców do innego interfejsu elektronicznego, na którym

oferowane są towary na sprzedać,
to przepisy ustawy nie mają zastosowania.

Pozostałe zagadnienia

Platformy sprzedażowe



• Fikcja prawna – operator interfejsu elektronicznego „nabywa”
towar, a następnie przekazuje go do finalnego nabywcy.

• Platforma internetowa nie jest podatnikiem VAT, a jednak „jest”.
• Operator interfejsu elektronicznego będzie podlegał zwolnieniu

z prawem do odliczenia i następnie płaci VAT od dostawy B2C.

Obowiązek podatkowy = zaakceptowanie płatności
czyli:
- potwierdzenie,
- wiadomość o autoryzacji,
- zobowiązanie nabywcy do dokonania płatności.

Pozostałe zagadnienia

Platformy sprzedażowe

Sprzedawca

Platforma 
internetowa

Konsument

„dostawa” „dostawa”

VAT



Pozostałe zagadnienia

Akty wykonawcze – nowe oznaczenia w JPK_VAT

Oznaczenie Procedura podatkowa Uwagi

EE • WSTO, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki 
lub transportu znajdują się na terytorium kraju

• świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
nadawczych i elektronicznych, na rzecz podmiotów 
niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, 
stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na 
terytorium państwa członkowskiego innym niż 
terytorium kraju.

• Tylko do grudnia 2021 r.
• Za czerwiec 2021 r. oraz za II 

kw. 2021 r. nie podlegają 
raportowaniu – dotyczyło 
wyłącznie TBE

• Zastępuje „SW”

SW Od lipca 2021 r. nie obowiązuje

WSTO_EE • WSTO, które w momencie rozpoczęcia wysyłki lub 
transportu znajdują się na terytorium kraju + TBE

• Będzie obowiązywać od stycznia 
2022 r.

• Zastąpi symbol „EE”

IED Dla podatników, którzy ułatwiają za pomocą 
interfejsu elektronicznego dokonywanie transakcji 
WSTO lub transakcji innych niż WSTO przez podmiot 
trzeci, tj. podatnika nieposiadającego siedziby lub PE 
na terytorium UE

Dla operatorów interfejsów 
elektronicznych, którzy nie są  
zarejestrowani dla celów procedur 
szczególnych IOSS lub OSS



Pozostałe zagadnienia

Akty wykonawcze – zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT

• Nowy formularz VAT-R(15) od 1 lipca 2021 r. -> jeśli nie masz siedziby lub PE należy złożyć do
II US Warszawa-Śródmieście

• Zmiany techniczne z uwagi na uchylenie sprzedaży wysyłkowej i pojawienie się pojęcia WSTO
(poz. 36) oraz z powodu wprowadzenia fikcji prawnej w przypadku dostaw towarów przy
użyciu interfejsów elektronicznych (poz. 37 oraz poz. 38)



Pozostałe zagadnienia

Akty wykonawcze – zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT



Pozostałe zagadnienia

Akty wykonawcze – inne akty

• Próg 10 000 euro (czyli 42 000 zł) będzie progiem łącznej sumy zarówno całkowitej wartości
dostaw towarów dokonywanych w ramach WSTO, jak i usług TBE – wartość nie może zostać
przekroczona w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku.

• Pojawienie się nowych formularzy:

✓Zgłoszenie podatnika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania
VAT (IOSS) – VII-R

✓Zgłoszenie pośrednika informujące w zakresie szczególnej procedury importu rozliczania
VAT (IOSS) – VII-RP

✓Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury nieunijnej rozliczania VAT (OSS) –
VIN-R

✓Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczania VAT (OSS) –
VIU-R

• Objaśnienia MF (w fazie projektu).



Mirosław Siwiński
Doradca podatkowy

VAT w e-commerce 
– co się zmienia od lipca 2021


