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WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

Zmiany od 1 stycznia 2020 r.

Art. 138 Dyrektywy VAT

1. Państwa członkowskie zwalniają dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza
terytorium danego państwa, ale na terytorium Wspólnoty, przez sprzedawcę lub przez nabywcę towarów lub na ich rzecz, jeżeli
spełnione są następujące warunki:
a) towary są dostarczane innemu podatnikowi lub osobie prawnej niebędącej podatnikiem, działających w takim charakterze w
państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;
b) podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, na rzecz których dokonywana jest dostawa, są zidentyfikowani do celów VAT w
państwie członkowskim innym niż państwo rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów oraz podali dostawcy ten numer identyfikacyjny
VAT;

1a. Zwolnienie przewidziane w ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli dostawca nie dopełnił przewidzianego w art. 262 i 263 obowiązku
składania informacji podsumowującej lub jeżeli złożona przez niego informacja podsumowująca nie zawiera prawidłowych informacji
dotyczących tej dostawy zgodnie z wymogami art. 264, chyba że dostawca może należycie, w sposób odpowiadający właściwym
organom, uzasadnić swoje uchybienie.
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Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj

6 stycznia 2020 r.
WZ

05 06

25 lutego 2020 r.
Rozliczenie VAT 01/2020

7 stycznia 2020 r.
Faktura
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Wyrok WSA w Poznaniu z 10.01.2019 r. sygn. I SA/Po 799/18

„W kontrolowanej sprawie organy podatkowe nie podjęły wszelkich czynności celem wyjaśnienia stanu faktycznego, prowadząc
postępowanie dowodowe jedynie w zakresie figurowania rumuńskiej firmy w systemie VIES i to tylko w oparciu o przedłożone przez
skarżącego informacje z tego systemu. Nie oceniły pozostałych dowodów przedłożonych przez skarżącego, jak faktury, CMR i specyfikacje,
w kontekście wystąpienia merytorycznych przesłanek dostawy. Na tę okoliczność nie przeprowadziły nawet dowodu z przesłuchania
skarżącego, ograniczając się do zapisanego w protokole czynności sprawdzających innego organu lakonicznego oświadczenia
skarżącego. Mimo powoływania się na tezy wyroku TSUE C-587/10, organ odwoławczy w istocie nie zbadał materialnych przesłanek
zaistnienia kwestionowanych dostaw wewnątrzwspólnotowych. Ww. naruszenia, z uwagi na ich wagę i rozmiar, mogły mieć istotny wpływ
na wynik sprawy. Powyżej opisane wady prowadzonego postępowania podatkowego doprowadziły do wadliwego przedwczesnego
pozbawienia skarżącego możliwości skorzystania z 0% stawki w stosunku do spornych dostaw, doprowadzając do wadliwego zastosowania
zarzucanych w skardze przepisów prawa materialnego.”

Ryzyko braku wydruku z VIES
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Wyrok NSA z 21.09.2018 r. sygn. I FSK 1500/16

„Podstawą stanowiska organów, które w opisanym we wniosku stanie faktycznym przyjęły, że nie doszło do WDT dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii, była ocena,
że w chwili wywożenia towaru z Polski na terytorium Belgii, wywozu tego nie dokonywano w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT tj. w
wykonaniu dostawy, której główną cechą jest przeniesienie prawa do dysponowania towarem jak właściciel. Zdaniem organów, na tym etapie towar pozostawał
własnością Spółki i stan taki trwał aż do momentu pobrania go przez brytyjskiego nabywcę z magazynu w Belgii. W tym kontekście organ ocenił, że opisana we
wniosku transakcja nie stanowi jednej dostawy, lecz dwie odrębne dostawy: nietransakcyjne przemieszczenie własnych towarów skarżącej z terytorium Polski na
terytorium Belgii (do takiej dostawy zastosowanie ma art. 13 ust. 3 ustawy o VAT) a następnie WDT z terytorium Belgii do Wielkiej Brytanii (odpowiadające
warunkom zawartym w art. 13 ust. 1 ustawy o VAT, dokonywane jednak w zgodzie z prawem belgijskim). Stanowisko takie zaakceptował Sąd pierwszej instancji w
zaskarżonym wyroku.

5.4. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego stanowiska powyższego nie można zaakceptować, gdyż nieprawidłowo interpretuje ono charakter dostawy,
która opisana została we wniosku. Jakkolwiek dostawa ta ma nietypowy, wydłużony w czasie przebieg, jednak nie uzasadnia to stanowiska, że nie stanowi WDT w
rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o VAT. Za istotną cechę dostawy opisanej w stanie faktycznym sprawy Naczelny Sąd Administracyjny uznał to, że już momencie
dokonywania wywozu towaru z terytorium Polski znany jest jego skonkretyzowany odbiorca z Wielkiej Brytanii. Specyfika opisanego we wniosku zdarzenia wiąże
się z posiadaniem przez Spółkę umowy z kontrahentem brytyjskim, na podstawie której już wywóz towaru z Polski dokonywany jest w celu dostarczenia
skonkretyzowanego towaru do tego właśnie kontrahenta. Ekonomicznie tak ułożona transakcja stanowi jedną, zorganizowaną całość z wykorzystaniem jedynie
nowoczesnych form realizacji dostawy poprzez centrum logistyczne. Nie ma uzasadnienia dzielenie dostawy - która od początku ma adresata w kontrahencie
brytyjskim, z którym skarżąca ma zawartą umową regulującą szczegółowy sposób przebiegu dostaw - w sposób proponowany w interpretacji. Nie uwzględnia on
bowiem podstawowej okoliczności, że przemieszczenie towaru z Polski do Belgii odbywa się dla realizacji z góry zaplanowanego celu - WDT do odbiorcy z
Wielkiej Brytanii, a nie bliżej nieokreślonych przyszłych dostaw do odbiorców zagranicą.”

Brak wydruku z VIES



WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj

6 stycznia 2020 r.
WZ

05 06

Wystawienie faktury -
20 stycznia 2020

(czas do 15 lutego 2020)

Rozliczenie VAT ze stawką 0% w deklaracji za 
miesiąc styczeń

05 06

Pozyskanie dokumentów do zastosowania VAT 0%

25 lutego 2020 25 kwietnia 2020

Korekta deklaracji styczniowej, wykazanie WDT 
ze stawką 0%

Wykazanie dostawy w deklaracji za marzec ze stawką 23%.
Po otrzymaniu dokumentacji: złożenie korekty za marzec -

23%, oraz za styczeń wykazując WDT 0%.
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Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2018 r., Wyrok NSA z 18.12.2018 r. I FSK 39/17

Nie można było przy tym uznać, że spółka spełniła wymóg odpowiedniego udokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw. Z
przywołanej uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego wynika, że posiadane dokumenty mają łącznie potwierdzać fakt wywiezienia i
dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Należy podzielić
stanowisko organów podatkowych oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że przedstawione przez spółkę dowody łącznie nie
potwierdzały wewnątrzwspólnotowej dostawy. W wyroku z dnia 16 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 383/18 Naczelny Sąd Administracyjny
stwierdził, że wewnątrzwspólnotowa dostawa realizowana według reguły "ex works" powinna skutkować podejmowaniem przez
podatnika dodatkowych działań dających gwarancję, że towar został wywieziony z terytorium kraju.
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Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 września 2019 r., I SA/Gl 373/19

„W orzecznictwie wskazuje się, że pod pojęciem racjonalnych działań, należy rozumieć czynności podjęte wobec kontrahenta dokonującego nabyć w ramach
współpracy gospodarczej. Podatnik zatem powinien dokonać jego sprawdzenia w aspekcie posiadanej przez niego siedziby, miejsca dokonywania dostaw
towarów, możliwości odbioru tego towaru. Powinien sprawdzić możliwości płatnicze tego podmiotu, w szczególności rozliczanie podatku w państwie, w którym
działa, celem upewnienia się, że podatek jest prawidłowo rozliczany. Takie szerokie i rygorystyczne stanowisko odnośnie tych czynności przedstawił NSA w
wyroku z dnia 24 listopada 2017 sygn. akt I FSK 311/16 stwierdzając, że: "Jeżeli podatnik nie zbadał wiarygodności swojego kontrahenta, miejsca prowadzenia
przez niego działalności gospodarczej i jego siedziby, nie sprawdził, pomimo znacznej wartości dostawy, czy kontrahent wywiązuje się z obowiązków
podatkowych i czy zadeklarował w swoim kraju wewnątrzwspólnotowe nabycie, co jest konieczne dla zapewnienia zasady neutralności podatkowej, to nie spełnił
warunków do zastosowania preferencyjnej 0% stawki przy WDT."

Takie rygorystyczne podejście do obowiązków podatnika chcącego powołać się na zasady dobrej wiary wynikające z orzeczeń TSUE zostało zaprezentowane także
w innych orzeczeniach sądów administracyjnych, wśród których tytułem przykładu można wymienić wyrok NSA w sprawie sygn. akt I FSK 383/18 ("WDT
realizowana wedle reguły "ex works" powinna skutkować podejmowaniem przez podatnika dodatkowych działań dających gwarancję, że towar został
wywieziony z terytorium kraju"), czy też wyroki w sprawach sygn. akt: III SA/Wa 2914/15; III SA/Wa 2830/17; III SA/Wa 1760/16; III SA/Wa 1340/15 - CBOSA.

Podatnik powinien dokonać zatem skrupulatnych sprawdzeń swojego kontrahenta, a nawet upewnić się, że wysłany przez niego towar (jeżeli sam go nie
przewozi) został rzeczywiście dostarczony do odbiorcy. Zaniechanie tych obowiązków pozbawia go możliwości powołania się na "dobrą wiarę", a tym samym
skorzystania ze stawki preferencyjnej.

Należyta staranność przy WDT
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Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 czerwca 2018 r. sygn. I SA/Go 163/18

„W ocenie Sądu organy z przedstawionych faktów wywiodły prawidłowy wniosek, iż wspólnicy Skarżącej nie dokonali pełnej i niewątpliwej weryfikacji
wiarygodności swego kontrahenta. Przeciwnie: nawet przyjmując relację D.J. uznać należy, że była ona pobieżna. Po wtóre należy zwrócić uwagę, iż D.J. nie
przedstawił ani nie zażądał przeprowadzenia żadnego dowodu potwierdzającego osobiste kontakty z czeskim kontrahentem. Po trzecie nie zadbano o
jakiekolwiek udokumentowanie kontaktów handlowych czy to poprzez zawarcie umowy czy też żądanie pisemnych zamówień. Spółka nie posiadała też
jakiejkolwiek utrwalonej na piśmie korespondencji z J.F., a kontaktować się z nim miał D.J. i to wyłącznie telefonicznie przy użyciu specjalnie ustanowionego do
tych kontaktów numeru telefonu "na kartę" co uniemożliwiało odtworzenie i udowodnienie, iż takie kontakty w ogóle miały miejsce. W ocenie Sądu takie
działania muszą być odczytywane jako służące ukryciu, a nie budowaniu przejrzystości w relacjach gospodarczych, a tym samym odbiegają od normalnych
praktyk dokumentowania transakcji. Po czwarte o braku należytej staranności świadczy fakt, że Spółka rozliczała się z czeskim kontrahentem tylko gotówką a
zapłatę miano przyjmować od kierowców bez potwierdzenia przyjęcia jej w formie pisemnej, pomimo znacznych kwot uiszczanych należności. Trafnie zatem
uznały organy podatkowe, że transakcje przebiegały w sposób odbiegający od standardów zwyczajowo przyjętych w profesjonalnym obrocie. Zważywszy na
okoliczności nawiązania współpracy i realizacji zamówień, zawarcie ustnej umowy oraz przekazywanie zapłaty w gotówce, łącznie okoliczności te uzasadniały
wniosek o braku należytej staranności po stronie wspólników.”
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Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2017 r., I FSK 98/16

„Jak powyżej bowiem wskazano, Sąd pierwszej instancji analizował na tle okoliczności tej sprawy zagadnienie należytej staranności (dobrej wiary) spółki, kierując
się właśnie wskazaniami zawartymi w orzeczeniach TSUE. Za w pełni przy tym prawidłowe uznać należy stanowisko tego Sądu, że w szczególności brak
udokumentowanych kontaktów strony z nabywcami towarów, korespondencji handlowej, umów, upoważnień, pełnomocnictw, zamówień, rozliczenia
pojemników i palet (WZPOJ), stosowanych przy innych odbiorcach, słusznie ocenione zostało przez organy jako wskazujące na niedołożenie przez stronę należytej
staranności w procesie weryfikacji swoich kontrahentów.”
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• Sprawdzenie numeru VAT UE kontrahenta w systemie VIES /

ośrodku informacji w Koninie.

• Zamówienie w formie pisemnej lub elektronicznej (potwierdzone

przez nabywcę).

• Zlecenia produkcyjne / zamówienie towaru lub komponentów

• WZ / faktura VAT.

• Dokumenty potwierdzające wywóz towaru (np. list przewozowy

CMR).

• Potwierdzenie odbioru towaru przez nabywcę (czytelne dane osoby

dokonującej odbioru).

• Potwierdzenie zapłaty za towar.

Weryfikacja podstawowa
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Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 13 stycznia 2012 r.
IPPP3/443-1321/11-4/KC

Odnosząc się do zdarzenia 2, Wnioskodawca podaje, że zamierza dokumentować dostawy towaru w ramach WDT poprzez posiadanie
kopii faktury ze specyfikacją sztuk towaru, wewnętrznym, zbiorczym listem przewozowym podpisanym przez siebie i przez nabywcę
(płatnika faktury), obejmujący dostawy do jednego miesiąca kalendarzowego oraz otrzymane od określonych nabywców zbiorcze
potwierdzenie dokonania dostawy, zawierające:
* numer każdej dostawy z zamówienia (tzw. SCARDE)
* Nr rejestracyjny przewoźnika odbierającego towar
* Specyfikację towaru tj. oznaczenie towaru w formie kodu i nazwy towaru
* Ilość i wartość towaru

Jako dokumentację dodatkową wskazał Wnioskodawca na kopię międzynarodowego listu przewozowego (CMR) podpisaną tylko przez
przewoźnika i Wnioskodawcę wykonaną przy załadunku tego towaru przez przewoźnika z numerem rejestracyjnym przewoźnika,
ewentualnie nr SCARDE oraz zamówienie od nabywcy z numerem dostawy (tzw. SCARDE) przesłanego do podmiotu od którego towar jest
fizycznie odbierany.
Biorąc pod uwagę powyższe przepisy i przedstawiona dokumentacje, należy uznać, że Wnioskodawca dysponuje dowodami, które łącznie
potwierdzają dostarczenie towaru do nabywcy, znajdującego się na terenie innego niż Polska państwa członkowskiego.
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Weryfikacja dodatkowa

• Weryfikacja adresu kontrahenta (np. mapy Google)Zamówienie w

formie pisemnej lub elektronicznej (potwierdzone przez nabywcę).

• Weryfikacja danych kontaktowych (np. adres strony internetowej,

mail w domenie firmowej vs. mail w domenie ogólnodostępnej).

• Weryfikacja lokalnego rejestru przedsiębiorców pod kątem

zarejestrowania nabywcy.

• Unikanie płatności w gotówce.

• Wprowadzenie procedury bezpieczeństwa polegającej na

uniemożliwieniu własnego transportu towaru na pewien okres

czasu (np. 6 miesięcy dla nowych klientów).

• Unikanie transakcji, które charakteryzuje brak ryzyka

Gospodarczego.

• Unikanie transakcji z osobami, które często zmieniają dane 
podmiotu nabywającego towar.
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Komunikat MF w sprawie implementacji dyrektywy 2018/1910, tzw. pakiet Quick Fixes

Rozporządzenie wykonawcze 2018/1912 w art. 45a wprowadza domniemania wzruszalne odnoszące się do dowodów wymaganych do
zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawki 0%) z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Niespełnienie warunków wprowadzonych ww. rozporządzeniem nie oznacza, że stawka 0% nie będzie miała zastosowania. W takiej
sytuacji dostawca będzie musiał udowodnić w inny sposób, zgodnie z dotychczasowymi przepisami ustawy o VAT, że warunki
zastosowania stawki 0% zostały spełnione. Sytuacja taka nie ulegnie zmianie po wejściu w życie ustawy implementującej prawo unijne.

Dokumentacja po 1 stycznia 2020 r.
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Art. 45a Rozporządzenia Wykonawczego

1. Do celów stosowania zwolnień ustanowionych w art. 138 dyrektywy 2006/112/WE domniemywa się, że towary zostały wysłane lub
przetransportowane z państwa członkowskiego do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza jego terytorium, ale na terytorium
Wspólnoty, w którymkolwiek z następujących przypadków:

a) sprzedawca wskazuje, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez niego lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz ,
oraz sprzedawca jest w posiadaniu co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów, o których mowa w ust. 3 lit. a),
które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy, albo sprzedawca jest
w posiadaniu jakichkolwiek pojedynczych dowodów, o których mowa w ust. 3 lit. a), wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze
sobą w sprzeczności dowodami, o których mowa w ust. 3 lit. b), potwierdzających wysyłkę lub transport, które zostały wydane przez dwie
różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy.

Dokumentacja po 1 stycznia 2020 r.



WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

c.d.

b) sprzedawca jest w posiadaniu następujących dokumentów:

(i) pisemnego oświadczenia nabywcy potwierdzającego, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub
przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów; takie
pisemne oświadczenie określa: datę wystawienia; nazwę lub imię i nazwisko oraz adres nabywcy; ilość i rodzaj towarów; datę i
miejsce przybycia towarów; w przypadku dostawy środków transportu, numer identyfikacyjny środków transportu; oraz
identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy; oraz
(ii) co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów, o których mowa w ust. 3 lit. a), które zostały wydane przez dwie
różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i nabywcy, lub jakichkolwiek pojedynczych dowodów, o których
mowa w ust. 3 lit. a), wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami, o których mowa w ust. 3 lit. b),
potwierdzających transport lub wysyłkę, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od
sprzedawcy i od nabywcy.

Nabywca dostarcza sprzedawcy pisemne oświadczenie, o którym mowa w lit. b) ppkt (i), do dziesiątego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła dostawa.

Dokumentacja po 1 stycznia 2020 r.



WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

Art. 45a Rozporządzenia Wykonawczego

3. Do celów ust. 1 następujące dokumenty są akceptowane jako dowód wysyłki lub transportu:

a) dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za
towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów;

b) następujące dokumenty:

(i) polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę
lub transport towarów;
(ii) dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa
członkowskiego przeznaczenia;
(iii) poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające
składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

Dokumentacja po 1 stycznia 2020 r.



WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

Własny środek transportu

dostawcy lub nabywcy:

• Brak zmian w sposobie

dokumentowania

Przewoźnik wynajęty przez dostawcę:

• Dowód nr 1: podpisany list przewozowy CMR/faktura za

transport;

• Dowód nr 2: potwierdzenie zapłaty za transport (wyciąg

bankowy ) / polisa ubezpieczeniowa na konkretną

przesyłkę / poświadczenie odbioru towaru przez magazyn

zewnętrzny / potwierdzenie przez organ władzy publicznej

Dokumentacja po 1 stycznia 2020 r.

Przewoźnik wynajęty przez nabywcę:

• Dowód nr 1: podpisany list przewozowy CMR /faktura za

transport

• Dowód nr 2: potwierdzenie zapłaty za transport (wyciąg

bankowy) / polisa na konkretną przesyłkę / poświadczenie

odbioru towaru przez magazyn zewnętrzny /

potwierdzenie przez organ władzy publicznej

• Dowód nr 3: oświadczenie nabywcy potwierdzające

otrzymanie towaru (złożone w formie pisemnej

/elektronicznej do 10 dnia następnego miesiąca)



WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

Art. 9 ust. 1 ustawy o VAT

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak
właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż
terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Art. 25 ustawy o VAT

1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują
się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu.
2. Nie wyłączając zastosowania ust. 1 w przypadku gdy nabywca, o którym mowa w art. 9 ust. 2, przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu
towarów podał numer przyznany mu przez dane państwo członkowskie dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych inne niż państwo
członkowskie, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu, wewnątrzwspólnotowe nabycie
towarów uznaje się za dokonane również na terytorium tego państwa członkowskiego, chyba że nabywca udowodni, że
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
1) zostało opodatkowane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub
transportu, lub
2) zostało uznane za opodatkowane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia
ichwysyłki lub transportu, ze względu na zastosowanie procedury uproszczonej w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, o której
mowa w dziale XII.

Definicja i istota WNT



WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

Interpretacja Indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 13 grudnia 2018 r.,
0114-KDIP1-2.4012.716.2018.1.KT

W przedstawionej sprawie przemieszczenie towarów z terytorium Szwecji na terytorium Polski, z przeładunkiem na terytorium Niemiec,
realizowane jest w wyniku dostawy dokonanej przez szwedzkiego dostawcę na rzecz Wnioskodawcy, w celu przeniesienia na niego prawa
do rozporządzania towarami jak właściciel. Zatem dostawa towarów przemieszczanych w opisanym schemacie na rzecz ustalonego z góry
nabywcy ze Szwecji do Polski, stanowi transakcję dokonywaną przez dostawcę z terytorium Szwecji, jako kraju rozpoczęcia wysyłki, która
kończy się dostarczeniem towaru nabywcy (Wnioskodawcy) na terytorium kraju. Tym samym należy uznać, że przemieszczenie to
dokonywane jest w wykonaniu transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z terytorium Szwecji do Spółki, która powinna
rozpoznać z tytułu przedmiotowej transakcji wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w Polsce (tj. w państwie zakończenia transportu).
Jak wynika bowiem z powołanego przepisu art. 25 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na
terytorium tego państwa członkowskiego, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu.

Definicja i istota WNT



WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW

Interpretacja Indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 30 listopada 2018 r.,
0114-KDIP1-2.4012.580.2018.2.RM

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, wskazać należy że Wnioskodawca nabywając towar od kontrahenta z Chin a
następnie dokonując wewnątrzwspólnotowej dostawy tych towarów z terytorium Niemiec (lub Wielkiej Brytanii) do Polski, działa na
terytorium tych państw w charakterze podatnika podatku od wartości dodanej. Powyższe pozwala uznać, że Wnioskodawca nabywa towar
od kontrahenta z Chin, na terytorium Niemiec (lub Wielkiej Brytanii) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a przemieszczenie
tego towaru z Niemiec (lub Wielkiej Brytanii) do Polski stanowi przemieszczenie towarów należących do Wnioskodawcy.

W przedmiotowej sprawie mamy zatem do czynienia z przemieszczeniem towarów na rzecz podatnika podatku od wartości dodanej
(Wnioskodawcy), należących do tego podatnika, z terytorium Niemiec (lub Wielkiej Brytanii) na terytorium kraju, które zostały przez
Wnioskodawcę nabyte i mają służyć jego działalności gospodarczej. Tym samym w związku z dokonaną transakcją, Wnioskodawca winien
rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy i opodatkować je na terytorium kraju na
podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Definicja i istota WNT
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WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

Interpretacja Indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 2 października 2018 r.,
0114-KDIP1-2.4012.488.2018.1.RM

Jak wcześniej wskazano, warunkiem uznania dostawy towarów do magazynu zlokalizowanego w innym państwie członkowskim za
wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i w konsekwencji warunkiem ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla tej
transakcji, na podstawie art. 20a ustawy jest to, aby towary zostały przemieszczone do miejsca odpowiadającego magazynowi
konsygnacyjnemu. Z kolei aby dane miejsce uznać za odpowiadające magazynowi konsygnacyjnemu konieczne jest aby magazyn ten był
prowadzony przez ostatecznego nabywcę towarów przechowywanych w magazynie. Oznacza to, że podmiot prowadzący magazyn musi
być jednocześnie nabywcą towarów przechowywanych w tym magazynie.

W analizowanej sprawie powyższy warunek nie zostanie spełniony. Z wniosku wynika, że na podstawie zamówień składanych przez
Nabywcę Wnioskodawca będzie przemieszczać własne towary do magazynu wynajętego od Firmy logistycznej na terytorium Francji, skąd
Nabywca będzie odbierał towar. Jednakże jak wynika z treści wniosku przedmiotowy magazyn nie będzie prowadzony przez nabywcę
towarów (Nabywcę) lecz przez Firmę logistyczną, tj. podmiot odrębny od Nabywcy, który nie jest odbiorcą towarów.

Magazyn konsygnacyjny



WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

Artykuł 17a Dyrektywy VAT

1. Przemieszczenia przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do innego państwa członkowskiego w
ramach procedury magazynu typu call off stock nie uznaje się za odpłatną dostawę towarów.

2. Do celów niniejszego artykułu uznaje się, że procedura magazynu typu call off stock ma miejsce, jeżeli spełnione są następujące
warunki:

a) towary są wysyłane lub transportowane przez podatnika lub przez osobę trzecią działającą na jego rzecz do innego państwa
członkowskiego w celu dostarczenia tych towarów w tym państwie na późniejszym etapie i po ich przybyciu innemu podatnikowi, który
jest uprawniony do nabycia własności tych towarów zgodnie z obowiązującym porozumieniem między tymi dwoma podatnikami
b) podatnik wysyłający lub transportujący towary nie ma siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej w państwie członkowskim, do którego towary są wysyłane lub transportowane
c) podatnik, któremu mają zostać dostarczone towary, jest zidentyfikowany do celów VAT w państwie członkowskim, do którego towary są
wysyłane lub transportowane , a zarówno tożsamość tego podatnika, jak i numer identyfikacyjny VAT nadany mu przez to państwo
członkowskie są znane podatnikowi, o którym mowa w lit. b), w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu;
d) podatnik wysyłający lub transportujący towary rejestruje przemieszczenie towarów w ewidencji, o której mowa w art. 243 ust. 3, oraz
podaje tożsamość podatnika nabywającego towary i numer identyfikacyjny VAT nadany temu podatnikowi przez państwo członkowskie ,
do którego towary są wysyłane lub transportowane, w informacji podsumowującej przewidzianej w art. 262 ust. 2.

Call of stock od 1 stycznia 2020 r.



WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

Artykuł 17a Dyrektywy VAT

3. Jeżeli warunki określone w ust. 2 są spełnione, następujące zasady mają zastosowanie w momencie przeniesienia prawa do
rozporządzania towarami jak właściciel na podatnika, o którym mowa w ust. 2 lit. c), pod warunkiem że to przeniesienie nastąpi w
terminie, o którym mowa w ust. 4:
a) dostawę towarów zgodnie z art. 138 ust. 1 uznaje się za dokonaną przez podatnika, który wysłał lub przetransportował towary
samodzielnie albo przez osobę trzecią działającą na jego rzecz, w państwie członkowskim, z którego towary zostały wysłane lub
transportowane;
b) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane przez podatnika, któremu towary te zostały dostarczone, w państwie
członkowskim, do którego były wysłane lub transportowane.

4. Jeżeli w terminie 12 miesięcy po przybyciu towarów do państwa członkowskiego, do którego zostały wysłane lub przetransportowane,
towary nie zostały dostarczone podatnikowi, dla którego zostały przeznaczone, o którym mowa w ust. 2 lit. c) i ust. 6, oraz nie zachodzi
żadna z okoliczności określonych w ust. 7, uznaje się, że przemieszczenie w rozumieniu art. 17 ma miejsce w dniu następującym po
upływie terminu 12 miesięcy.

5. Uznaje się, że nie miało miejsca przemieszczenie w rozumieniu art. 17, jeżeli spełnione zostały następujące warunki:
a) prawo do rozporządzania towarami nie zostało przeniesione, a towary te zostały powrotnie przemieszczone do państwa
członkowskiego, z którego zostały wysłane lub przetransportowane, w terminie, o którym mowa w ust. 4; oraz
b) podatnik, który wysłał lub przetransportował towary rejestruje ich powrót w ewidencji przewidzianej w art. 243 ust. 3.

Call of stock od 1 stycznia 2020 r.



WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

Artykuł 17a Dyrektywy VAT

6. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 4, podatnik, o którym mowa w ust. 2 lit. c), zostaje zastąpiony przez innego podatnika, uznaje
się, że w czasie zastąpienia nie miało miejsca przemieszczenie w rozumieniu art. 17, pod warunkiem że:

a) spełnione zostały wszystkie pozostałe mające zastosowanie warunki określone w ust. 2; oraz
b) zastąpienie zostało zarejestrowane przez podatnika, o którym mowa w ust. 2 lit. b), w ewidencji przewidzianej w art. 243 ust. 3.

7. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 4, przestaje być spełniony którykolwiek z warunków określonych w ust. 2 i 6, uznaje się, że
przemieszczenie towarów zgodnie z art. 17 ma miejsce w momencie, gdy odpowiedni warunek przestaje być spełniony. Jeżeli towary są
dostarczane osobie innej niż podatnik, o którym mowa w ust. 2 lit. c) lub w ust. 6, uznaje się, że warunki określone w ust. 2 i 6 przestają
być spełnione bezpośrednio przed taką dostawą.

Jeżeli towary są wysyłane lub transportowane do kraju innego niż państwo członkowskie, z którego zostały pierwotnie przemieszczone,
uznaje się, że warunki określone w ust. 2 i 6 przestają być spełnione bezpośrednio przed rozpoczęciem takiej wysyłki lub takiego
transportu.

W przypadku zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów uznaje się, że warunki określone w ust. 2 i 6 przestają być spełnione w dniu, w
którym towary te zostały rzeczywiście usunięte lub zniszczone lub, jeżeli określenie takiego dnia jest niemożliwe, w dniu, w którym
stwierdzono ich zniszczenie lub brak.

Call of stock od 1 stycznia 2020 r.
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Artykuł 243 ust. 3 Dyrektywy VAT

Każdy podatnik, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock, o której
mowa w art. 17a, prowadzi ewidencję umożliwiającą organom podatkowym zweryfikowanie prawidłowego
stosowania tego artykułu.

Każdy podatnik, któremu towary są dostarczane w ramach procedury magazynu typu call-off stock, o której
mowa w art. 17a, prowadzi ewidencję tych towarów.

Call of stock od 1 stycznia 2020 r.
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Artykuł 54a rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011

1. Ewidencja, o której mowa w art. 243 ust. 3 dyrektywy 2006/112/WE, która ma być prowadzona przez każdego podatnika, który
przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock, zawiera następujące informacje:

a) określenie państwa członkowskiego, z którego towary zostały wysłane lub przetransportowane, oraz datę wysyłki lub transportu
towarów;
b) numer identyfikacyjny VAT podatnika, dla którego przeznaczone są towary, nadany przez państwo członkowskie, do którego towaryszą
wysyłane lub transportowane;
c) określenie państwa członkowskiego, do którego towary są wysyłane lub transportowane, numer identyfikacyjny VAT prowadzącego
magazyn, adres magazynu, w którym towary są składowane w momencie ich przybycia, oraz datę przybycia towarów do magazynu;
d) wartość, opis i ilość towarów, które przybyły do magazynu;
e) numer identyfikacyjny VAT podatnika zastępującego osobę, o której mowa w lit. b) niniejszego ustępu, na warunkach, o których mowa
w art. 17a ust. 6 dyrektywy 2006/112/WE;
f) podstawę opodatkowania, opis i ilość dostarczonych towarów oraz datę dokonania dostawy towarów, o której mowa w art. 17a ust.3 lit.
a) dyrektywy 2006/112/WE, a także numer identyfikacyjny VAT nabywcy;
g) podstawę opodatkowania, opis i ilość towarów, oraz datę wystąpienia któregokolwiek z warunków, a także odpowiednią podstawę
zgodnie z art. 17a ust. 7 dyrektywy 2006/112/WE;
h) wartość, opis i ilość powrotnie przemieszczonych towarów oraz datę powrotu towarów, o których mowa w art. 17a ust. 5 dyrektywy
2006/112/WE.

Call of stock od 1 stycznia 2020 r.



WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

Artykuł 54a rozporządzenia wykonawczego nr 282/2011

2. Ewidencja, o której mowa w art. 243 ust. 3 dyrektywy 2006/112/WE, która ma być prowadzona przez każdego podatnika, któremu
dostarczane są towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock, zawiera następujące informacje:

a) numer identyfikacyjny VAT podatnika, który przemieszcza towary w ramach procedury magazynu typu call-off stock;
b) opis i ilość towarów dla niego przeznaczonych;
c) datę przybycia do magazynu towarów dla niego przeznaczonych;
d) podstawę opodatkowania, opis i ilość dostarczonych mu towarów oraz datę dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o
którym mowa w art. 17a ust. 3 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE;
e) opis i ilość towarów oraz datę usunięcia towarów z magazynu na zlecenie podatnika, o którym mowa w lit. a);
f) opis i ilość towarów zniszczonych lub brakujących oraz datę zniszczenia, utraty lub kradzieży towarów, które uprzednio przybyły do
magazynu, lub datę stwierdzenia ich zniszczenia lub braku;

W przypadku gdy towary te są wysyłane lub transportowane w ramach procedury magazynu typu call-off stockdo prowadzącego magazyn
innego niż podatnik, któremu towary mają zostać dostarczone, ewidencja prowadzona przez tego podatnika nie musi zawierać informacji,
o których mowa w lit. c), e) i f) akapitu pierwszego.".

Call of stock od 1 stycznia 2020 r.



USŁUGI A PRZEMIESZCZENIE TOWARU

Interpretacja Indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 19 lipca 2019 r.,
0112-KDIL1-3.4012.224.2019.2.KS

Podsumowując należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wykonuje na rzecz Klientów usługi związane z
nieruchomościami, polegające na wykonaniu ogrodów zimowych (oranżerii), które podlegają opodatkowaniu w miejscu położenia danej
nieruchomości. Natomiast wywozy towarów z terytorium Polski na terytorium innych państw członkowskich, które służą wykonaniu ww.
usług stanowią - zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy - wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów dla firmy Wnioskodawcy zarejestrowanej jako
podatnik VAT na terytoriach tych państw - przemieszczenie towarów własnych.

Wnioskodawca powinien wykazywać te wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów w prowadzonych ewidencjach - o których mowa w art.
109 ust. 3 ustawy - i wykazywać w deklaracji VAT-UE oraz deklaracji VAT-7.



REJESTRACJA / WYKREŚLENIE PODATNIKA VAT UE

Art. 97 ustawy o VAT

1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem
dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu
skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do podatników w rozumieniu art. 15 innych niż wymienieni w ust. 1 i osób prawnych niebędących
podatnikami w rozumieniu art. 15, u których wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przekroczyła kwotę, o której mowa w
art. 10 ust. 1 pkt 2, oraz tych, którzy zamierzają skorzystać z możliwości określonej w art. 10 ust. 6.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również do podatników, o których mowa w art. 15, innych niż wymienieni w ust. 1 i 2, którzy:

1) nabywają usługi, do których stosuje się art. 28b, jeżeli usługi te stanowiłyby u nich import usług;
2) świadczą usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4, dla podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych
niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej.



REJESTRACJA / WYKREŚLENIE PODATNIKA VAT UE

Art. 97 ustawy o VAT

13. W przypadku zaprzestania przez podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 3,
podmiot ten jest obowiązany na piśmie zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego przez aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego;
zgłoszenie składa się w terminie 15 dni, licząc od dnia zaistnienia tej okoliczności.

15. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1-3, złoży za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje, o których mowa w art. 99
ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia,
naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu ten podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o wykreśleniu.

15a. Przepis ust. 15 stosuje się odpowiednio, gdy podmiot, o którym mowa w ust. 1-3, przez okres 3 kolejnych miesięcy nie składał
informacji podsumowujących, o których mowa w art. 100, pomimo istnienia takiego obowiązku.



EKSPORT TOWARÓW

Art. 2 pkt 8 ustawy o VAT

Ilekroć w ustawie jest mowa o eksporcie towarów rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium
kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz*, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do
celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu
służących do celów prywatnych**

-jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

* Eksport bezpośredni
** Eksport pośredni



EKSPORT TOWARÓW 

Polska Inny kraj UE

Rosja



EKSPORT TOWARÓW

Interpretacja Indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 11 kwietnia 2018 r.,
0115-KDIT1-3.4012.72.2018.2.AT

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że dostawa towarów dokonywana przez
Wnioskodawcę na rzecz Podmiotu 2, w okolicznościach gdy towar zostanie wydany przez Wnioskodawcę bezpośrednio na rzecz Podmiotu
3, a dokonującym zgłoszenia wywozu poza terytorium Unii Europejskiej będzie nabywca (Podmiot 2) - będzie stanowić eksport pośredni
towarów. Wobec tego o zastosowaniu stawki podatku w wysokości 0% decydować będzie posiadanie przez Wnioskodawcę stosownych
dokumentów i termin ich otrzymania. Wnioskodawca deklaruje, że będzie posiadał komunikat lub kopię komunikatu IE-599
(potwierdzenie wywozu), co prawdopodobnie będzie miało miejsce przed złożeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w
którym dokonano dostawy. Skoro więc Wnioskodawca będzie w posiadaniu tego dokumentu, potwierdzającego wywóz towarów poza
terytorium Unii Europejskiej, to w tak przedstawionej we wniosku sytuacji będzie uprawniony do zastosowania stawki VAT 0% na
warunkach wskazanych w art. 41 ust. 7, 9 i 11 ustawy.



EKSPORT TOWARÓW

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2017 r. (III SA/Wa1739/17)

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, że zastosowanie zwolnienia z prawem do odliczenia (zastosowanie stawki 0% VAT) w
eksporcie towarów zależy również od dobrej wiary podatnika. Z powyższego wynika, że podatnik będzie miał prawo do skorzystania z
opodatkowania eksportu towarów stawką 0% VAT nawet wówczas, gdy nie spełnił wszystkich warunków zwolnienia o ile jako dostawca
towarów przedsięwziął wszystkie środki, których zastosowania można od niego racjonalnie żądać w celu zagwarantowania, by
dokonywane przez niego czynności nie prowadziły do udziału w oszustwie podatkowym, unikania czy uchylania się od opodatkowania. W
przedmiotowej sprawie trudno jest stronie skarżącej przypisać cechę sumiennego przedsiębiorcy. Spółka wystawiała faktury VAT i
dokumenty SAD w oparciu o dane przedstawiane przez podmioty, które posiadały nieważne pełnomocnictwa lub nie posiadały
prawdziwych adresów prowadzenia działalności gospodarczej. Także nie posiadały ważnych dokumentów uprawniających do rozliczeń
podatku VAT. Nie ulega wątpliwości, że wykazywane dane były danymi niekompletnymi. Okoliczności dokonywania spornych transakcji
takie jak: płatności gotówką lub poprzez konta bankowe innych podmiotów, nieścisłości w numeracji faktur, dokonywanie płatności
gotówką lub w kwotach nie przekraczających limitów nadzoru ze strony organów podatkowych, brak w istocie wiedzy na temat osób
dokonujących transport, czy osób nabywców nie pozwalają stwierdzić, że strona dokonała należytej staranności dokonując spornych
transakcji.

Postanowienie NSA z 19.06.2018 r. (I FSK 126/18) – pytanie prejudycjalne do TSUE



EKSPORT TOWARÓW

Interpretacja Indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 5 września 2017 r.,
0114-KDIP1-2.4012.263.2017.2.RM

Zatem, warunkiem zastosowania stawki podatku w wysokości 0% dla eksportu towarów jest posiadanie dokumentów, spełniających
warunki określone w przepisach celnych, które jednoznacznie potwierdzają wywóz towarów poza granicę Unii Europejskiej. Dla
prawidłowego udokumentowania eksportu, podatnik powinien przed terminem do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres
rozliczeniowy posiadać dokument, w którym właściwy organ celny określony w przepisach celnych potwierdził wywóz tych towarów poza
terytorium Unii Europejskiej. Z dokumentu tego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu. Tym samym,
podatnik powinien posiadać w swojej dokumentacji wiarygodny dowód, potwierdzający faktyczne dokonanie wywozu towarów poza
terytorium Unii Europejskiej, z którego wynika tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

Wnioskodawca wskazał w opisie sprawy, że z posiadanych przez Niego dokumentów będzie jednoznacznie wynikało, że towary będące
przedmiotem wywozu z kraju na terytorium Niemiec są tymi samymi towarami, które są następnie wywożone poza terytorium Unii
Europejskiej. Wnioskodawca będzie posiadał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, tj. wystawiony
przez niemiecką agencję celną papierowy dokument Ausgangsvermerk (z nadanym numerem MRN), z którego będzie wynikało, że
przedmiotem odprawy celnej jest towar uprzednio wywieziony z terytorium Polski. Na dokumencie CMR, potwierdzającym wywóz towaru
z terytorium Polski jak i na dokumencie Ausgangsvermerk będą widniały te same dane faktur potwierdzających dokonanie transakcji.
Ponadto na fakturach wystawianych przez Wnioskodawcę, w opisie każdego towaru będzie figurował numer dokumentu Lieferschein,
który został wystawiony uprzednio do faktury VAT przez polskiego dostawcę.



EKSPORT TOWARÓW - ZALICZKI

Art. 41 ustawy o VAT

9a. Jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów
stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca 
miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument, o którym mowa w ust. 6. Przepisy 
ust. 7, 9 i 11 stosuje się odpowiednio.

9b. Przepis ust. 9a stosuje się również, jeżeli wywóz towarów nastąpi w terminie późniejszym niż określony w ust. 9a, pod warunkiem że 
wywóz towarów w tym późniejszym terminie jest uzasadniony specyfiką realizacji tego rodzaju dostaw potwierdzoną warunkami dostawy, 
w których określono termin wywozu towarów.

Interpretacja Indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 28 września 2018 r. 
0114-KDIP1-2.4012.424.2018.1.RM

(…) w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę zaliczki na poczet eksportu towarów, w stosunku do której na podstawie art. 41 ust. 4 w 
zw. z art. 41 ust. 11, 9a i 9b ustawy Wnioskodawca ma prawo zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, stosownie do art. 19a ust. 8 
ustawy Wnioskodawca powinien wykazać otrzymaną zaliczkę opodatkowaną stawką 0% w rozliczeniu za okres, w którym tą zaliczkę 
otrzymał. 



EKSPORT TOWARÓW - ZALICZKI

Interpretacja Indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 28 czerwca 2018 r.
0115-KDIT1-3.4012.226.2018.1.BK

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji instrumentów i przyrządów
pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, przyrządów do testowania aparatury diagnostycznej wykorzystywanej w stomatologii,
radiografii, fluoroskopii, angiografii, mammografii, tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej,
ultrasonografii i radioterapii. Produkt powstaje z wykorzystaniem metali rzadkich importowanych.
Oferta przedsiębiorstwa obejmuje cały proces wytworzenia Towarów począwszy od sporządzenia projektów aż po dedykowaną produkcję.
Ze względu na zaawansowaną technologię i konieczność dostosowania Produktu do potrzeb konkretnego klienta, a w szczególności
oczekiwanie na surowiec sprawia, że cały proces realizacji zleceń rozciągnięty jest w czasie i trwa od trzech do sześciu miesięcy (a zdarza
się że i dłużej). Surowce bowiem, w tym metale ziem rzadkich, niejednokrotnie sprowadzane są na próbę. Specyfika opisanego powyżej
procesu projektowania i produkcji Towarów jest taka, że czas jaki musi upłynąć od momentu pozyskania konkretnego zlecenia od klienta
do momentu dokonania dostawy gotowego Produktu nie może być w żaden sposób skrócony, bowiem prace na każdym etapie muszą być
wykonywane w sposób staranny i precyzyjny z uwagi na podwyższone wymogi bezpieczeństwa tych Urządzeń.
W związku z faktem rozciągnięcia w czasie procesu realizacji niektórych zamówień, Wnioskodawca, w celu zapewnienia sobie
odpowiedniego poziomu finansowania, uzgadnia z kontrahentem, iż ten uiści na jego rzecz bezpośrednio po przyjęciu zlecenia zaliczkę
obejmującą pewną część uzgodnionego wynagrodzenia lub całość zapłaty. Wnioskodawca przygotowuje Towar do transportu. Transport
Towaru organizowany i opłacany jest przez kontrahenta Wnioskodawcy. Towar z magazynu Wnioskodawcy odbiera przewoźnik zamówiony
przez odbiorcę. Transport towaru wykonywany jest poza terytorium Unii Europejskiej. Poszczególne dostawy spełniają ostatecznie
wymagania opisane w ustawie o podatku od towarów i usług do tego, aby możliwa była ich kwalifikacja przez Wnioskodawcę jako
eksportu.
Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą zasadności zastosowania 0% stawki podatku do zaliczki otrzymanej na poczet
dostawy eksportowej na podstawie art. 41 ust. 9b ustawy.



EKSPORT TOWARÓW - ZALICZKI

Interpretacja Indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 23 czerwca 2017 r.
0111-KDIB3-3.4012.35.2017.1.MK

Tym samym nie w każdym przypadku wynikającym z m.in. opóźnienia realizacji inwestycji budowlanej u kontrahentów możliwe będzie
zastosowanie art. 41 ust. 9b ustawy (każdorazowo decydują o tym obiektywne przesłanki istniejące w konkretnej sprawie oraz specyfika
czynności występujących przy realizacji danej dostawy). Niemniej w analizowanej sprawie ze względu na indywidualny charakter urządzeń
dostarczanych przez Wnioskodawcę, ich wysoki stopień skomplikowania oraz przede wszystkim możliwość dostawy oraz konieczność ich
zamontowania w docelowej lokalizacji wkrótce po dokonaniu dostawy, ze względu na możliwość ich uszkodzenia przesądza o "specyfice
realizowanych dostaw".



PODATNIK JAKO NABYWCA

Podatnikami są również podmioty nabywające towary, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku dostawy towarów innych niż gaz w systemie gazowym, 
energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub
chłodniczej, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,
b) nabywcą jest:
-w przypadku nabycia gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej 
przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej -podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4,
-w pozostałych przypadkach -podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, 
posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana zgodnie z art. 97 ust. 4,
c) dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;



DOSTAWA Z MONTAŻEM

Art. 22 ust. 1 pkt 2 VAT

Miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego,
przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz -miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane; nie 
uznaje się za instalację lub montaż prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie 
z jego przeznaczeniem.



DOSTAWA Z MONTAŻEM

Interpretacja Indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 3 sierpnia 2018 r.
0112-KDIL1-3.4012.346.2018.2.PR

Przepisy ustawy nie definiują pojęć montażu i instalacji, które skutkują przesunięciem miejsca świadczenia do państwa, na terytorium
którego wykonywany jest montaż lub instalacja towarów. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN (wersja internetowa www.pwn.pl),
"montaż" to składanie maszyn, aparatów, urządzeń itp. z gotowych części, zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych. Z kolei
instalacja to montowanie gdzieś urządzeń technicznych. Należy zwrócić uwagę, że stosownie do cytowanego powyżej art. 22 ust. 1 pkt 2
ustawy, do instalacji lub montażu nie zalicza się prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego
towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Zdaniem tutejszego organu, jako "proste czynności" należy rozumieć działania umożliwiające
funkcjonowanie danego towaru i sprzętu, które potencjalny nabywca mógłby wykonać we własnym zakresie, np. korzystając z dołączonej
instrukcji. Dlatego też biorąc powyższe pod uwagę za montaż lub instalację należy uznać takie czynności, które wymagają specjalistycznej
wiedzy i umiejętności znanych przede wszystkim dostawcy montowanego lub instalowanego towaru/sprzętu.



DOSTAWA Z MONTAŻEM

Interpretacja Indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 24 sierpnia 2017 r.
0112-KDIL1-2.4012.247.2017.1.JO

W niniejszej sprawie - jak wskazał Wnioskodawca - do czasu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy stanowił on będzie własność
Wnioskodawcy. Dzień protokolarnego odbioru przedmiotu umowy będzie późniejszy niż dzień, w którym Wnioskodawca zakończy prace
montażowe. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że protokolarny odbiór przedmiotu umowy przekazuje na kontrahenta prawo do
rozporządzania tym towarem jak właściciel.

Wobec tak przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że dla transakcji będącej przedmiotem wniosku, obowiązek podatkowy dla
Wnioskodawcy powstanie z chwilą dokonania dostawy towarów z montażem, tj. w tym konkretnym przypadku z chwilą podpisania ww.
protokołu odbioru, ponieważ w tym dniu następuje przeniesienie na kontrahenta prawa do dysponowaniem towarem jak właściciel.

Reasumując, obowiązek podatkowy z tytułu opisanej dostawy towarów z montażem - zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 19a ust. 1
ustawy - powstanie, z chwilą dokonania dostawy, tj. przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. W okolicznościach
przedmiotowej sprawy będzie to moment podpisania protokołu odbioru.



TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE

Art. 22 ust. 2 ustawy o VAT

W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar
bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego
towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje
również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że z
warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub transport towaru należy przyporządkować jego dostawie.

Art. 22 ust. 3 ustawy o VAT

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dostawę towarów, która:
1) poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;
2) następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.



TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE

Przesłanki ustalenia, dostawy ruchomej:

• moment przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel na kolejnych nabywców towaru,

• zasady organizacji transportu, w szczególności formuły Incoterms, które rozstrzygają który z uczestników
obciążony jest obowiązkiem zorganizowania transportu.
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TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE

Wyrok TSUE z dnia 21 lutego 2018 r. (C-628/16, Kreuzmayr GmbH)

(…) Na ów wniosek nie ma wpływu fakt, że jak w sprawie w postępowaniu głównym, pierwszy dostawca nie został powiadomiony, iż
towary zostaną sprzedane przez podmiot pośredniczący nabywcy końcowemu przed jakimkolwiek transportem wewnątrzwspólnotowym
oraz iż podmiot pośredniczący okazał pierwszemu dostawcy numer identyfikacyjny VAT wydany przez państwo członkowskie
przeznaczenia transportu wewnątrzwspólnotowego.
W świetle powyższych rozważań na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, iż w okolicznościach takich jak w postępowaniu głównym art.
32 akapit pierwszy dyrektywy VAT należy interpretować w ten sposób, że ma on zastosowanie do drugiej z dwóch następujących po sobie
dostaw tego samego towaru skutkujących tylko jednym transportem wewnątrzwspólnotowym.

W świetle powyższych rozważań na pytanie drugie należy odpowiedzieć, iż w sytuacji gdy druga dostawa w łańcuchu dwóch
następujących po sobie dostaw skutkujących jednym transportem wewnątrzwspólnotowym stanowi dostawę wewnątrzwspólnotową,
zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań należy interpretować w ten sposób, że nabywca końcowy, który błędnie powołał się na prawo
do odliczenia VAT naliczonego, nie może odliczyć tytułem VAT naliczonego VAT zapłaconego dostawcy na podstawie faktur przekazanych
przez podmiot pośredniczący, który błędnie zakwalifikował swoją dostawę.



TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE

Wyrok NSA z 12 lutego 2019 r. (I FSK 488/17)

4.11. Z dokonanych w sprawie ustaleń wynika, że skarżąca uczestniczyła w transakcjach, które zawierane były między kilkoma podmiotami
(co najmniej trzema) i dotyczyły dostawy tego samego towaru nabytego od BOP. Transakcje te były zawierane na warunkach FCA, CPT, CIP
DAP i DDP wg Incoterms2010. W wyniku tych transakcji następowało bezpośrednie przekazanie towaru przez pierwszy podmiot na rzecz
ostatniego w łańcuchu dostaw nabywcy z kraju członkowskiego. Skarżąca pełniła rolę pośrednika pomiędzy dostawcami, a nabywcami i
odbiorcami. W sytuacji, gdy w transakcji uczestniczyły 3 podmioty wydanie towaru miało miejsce między dostawcą skarżącej, a jej
nabywcą. Natomiast, gdy w transakcji brało udział więcej niż 3 podmioty towar przemieszczany był bezpośrednio od dostawcy skarżącej do
ostatecznego odbiorcy, którym był inny podmiot niż bezpośredni nabywca towaru od skarżącej. Skarżąca w transakcjach ze spółką BOP, jak i
z nabywcami z krajów członkowskich posługiwała się polskim numerem VAT UE.

4.12. Istotna w tej sytuacji była ocena, która dostawa w ramach wskazanych wyżej łańcuchów dostaw spełnia przesłanki związane z
dostawą wewnątrzwspólnotową. Organy przyjęły i stanowisko to podzielił Sąd pierwszej instancji, że status dostawy
wewnątrzwspólnotowej ma dostawa pomiędzy BOP, a skarżącą. Stanowisko to zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego jest
prawidłowe, ma ono bowiem uzasadnienie w okolicznościach tej sprawy.
Uwzględniając przy tym to, że towar był przemieszczany bezpośrednio z magazynu BOP do ostatecznego nabywcy mającego siedzibę na
terenie innego kraju członkowskiego oraz postanowienia wskazanej wyżej umowy z 28 lutego 2003r. określającej warunki współpracy, gdzie
w jej ust. 6.2. odnośnie także tytułu prawnego do produktów określono, że produkty wytworzone przez BOP przechodzić będą z BOP na
BSM z chwilą, gdy wyznaczony przewoźnik dostarczy produkty do klienta, gdzie klient wg tej umowy to osoba, z którą skarżąca zawarła
umowę sprzedaży, stwierdzić należy, że skarżąca na drugiego nabywcę mogła przenieść prawo do rozporządzania towarem jak właściciel
dopiero wtedy, gdy uzyskała je wcześniej od pierwszego sprzedawcy czyli BOP, co w tym w przypadku miało miejsce już na terenie państwa
członkowskiego innego niż terytorium kraju. Nie budzi w tej sytuacji wątpliwości stanowisko przyjęte w tej sprawie, że status dostawy
wewnątrzwspónotowej ma pierwsza dostawa pomiędzy skarżącą, a BOP.



TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE

Artykuł 36a Dyrektywy

1. W przypadku gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane z jednego państwa
członkowskiego do innego państwa członkowskiego bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego klienta w łańcuchu, wysyłkę lub
transport przypisuje się wyłącznie do dostawy dokonanej do podmiotu pośredniczącego.
2. W drodze odstępstwa od ust. 1 wysyłkę lub transport przypisuje się wyłącznie do dostawy towarów dokonanej przez podmiot
pośredniczący, w przypadku gdy podmiot ten przekazał swojemu dostawcy numer identyfikacyjny VAT nadany mu przez państwo
członkowskie, z którego towary są wysyłane lub transportowane.
3. Do celów niniejszego artykułu »podmiot pośredniczący« oznacza dostawcę w łańcuchu innego niż pierwszy dostawca w łańcuchu,
który wysyła lub transportuje towar samodzielnie albo za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz.

od 1 stycznia 2020 r.



WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

Art. 135 ust. 1 pkt 2

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej -rozumie się przez to transakcję, w której są
spełnione łącznie następujące warunki:
a) trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich
uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym
dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,
b) przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika
VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego.



WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 8 maja 2018 r.
0112-KDIL1-3.4012.153.2018.2.PR

Odnosząc powyższe do zdarzenia przyszłego opisanego w złożonym wniosku, należy zauważyć, że Wnioskodawca –jako nabywca towarów sprzedawanych mu
przez Pierwotnego dostawcę (podmiot A) na warunkach EXW lub FCA magazyn/fabryka –ma obowiązek odbioru tych towarów od Pierwotnego dostawcy. Tak
więc Finalni nabywcy odbierając towary od A i transportując je z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego wypełniają zobowiązania
Wnioskodawcy wobec Pierwotnego dostawcy. W konsekwencji, Finalni nabywcy odbierając i wywożąc towary działają w interesie Wnioskodawcy i w celu
przysporzenia Wnioskodawcy, a zatem na rzecz Wnioskodawcy. Fakt działania Finalnych nabywców na rzecz Wnioskodawcy potwierdza także, wynikające z
warunków sprzedaży/współpracy pomiędzy nimi, zobowiązanie Finalnych nabywców do odbioru towarów od A i wywiezienia ich z jednego państwa
członkowskiego do innego państwa członkowskiego oraz przekazywanie im przez Wnioskodawcę informacji dot. terminów odbioru towarów. W oparciu o
powyższe należy przyjąć, że transport towarów przez Finalnego nabywcę będzie realizowany „na rzecz” Wnioskodawcy, tj. drugiego w kolejności podmiotu.
Stwierdzenia tego nie zmienia ani fakt, iż Finalny nabywca występuje jako trzeci w kolejności podatnik VAT, ani fakt, iż ponosi on odpowiedzialność za transport
towarów z Polski do i koszty tego transportu.

Należy również zauważyć, że przywołane przepisy: art. 135 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 ustawy o VAT stanowią implementację art. 141 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z
dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: dyrektywa VAT). Z art. 141 dyrektywy VAT, wprowadzającego
mechanizm procedury uproszczonej dla wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej, nie wynika jakiekolwiek ograniczenie dotyczące tego, kto w ramach
transakcji trójstronnej odpowiedzialny powinien być za transport towarów. W świetle tego przepisu bez znaczenia jest zatem, czy towar transportuje pierwszy,
drugi, trzeci podatnik VAT w kolejności, czy też osoba trzecia (np. spedytor lub przewoźnik). W efekcie uznanie, że opisane w zdarzeniu przyszłym transakcje
trójstronne stanowią wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne, do których zastosowanie ma procedura uproszczona, będzie zgodne z prowspólnotową
wykładnią art. 135 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c §1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska
Wnioskodawcy.



IMPORT USŁUG

Art. 17 ust. 1 pkt 4 VAT

Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi,
jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art.
96 ust. 4,
b) usługobiorcą jest:
-w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b -podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o
którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
-w pozostałych przypadkach -podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15,
posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4;

Art. 17 ust. 2
W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.



MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Artykuł 11 rozporządzenia wykonawczego RADY (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

1. Na użytek stosowania art. 44 dyrektywy 2006/112/WE "stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej" oznacza
dowolne miejsce -inne niż miejsce siedziby działalności gospodarczej podatnika, o którym mowa w art. 10 niniejszego
rozporządzenia -które charakteryzuje się wystarczającą stałością oraz odpowiednią strukturą w zakresie zaplecza
personalnego i technicznego, by umożliwić mu odbiór i wykorzystywanie usług świadczonych do własnych potrzeb
tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Fakt posiadania numeru identyfikacyjnego VAT sam w sobie nie jest wystarczający, by uznać, że podatnik posiada stałe
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.



MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Postanowienie WSA we Wrocławiu z 6.06.2018 r. (I SA/Wr286/18)

1. Czy z samego faktu posiadania przez spółkę mającą siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, spółki zależnej na
terytorium Polski, można wywieść istnienie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w
rozumieniu art. 44 dyrektywy(…)?

2. Czy w wypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze, podmiot trzeci zobowiązany jest do analizy stosunków
umownych pomiędzy spółką z siedzibą poza terytorium Unii Europejskiej a spółką zależną, w celu ustalenia czy istnieje
stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez tę pierwszą spółkę?



MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Art. 28b VAT

1. Miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą
posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1
i 2 oraz art. 28n.

2. W przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w
innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej.

3. W przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej, o którym mowa w ust. 2, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce
zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

4. W przypadku świadczenia usług, które są przeznaczone wyłącznie na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych
pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób
prawnych lub członków stowarzyszenia, do określenia miejsca świadczenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 28c.

Zasada ogólna w VAT



MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Art. 28e VAT

Miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców,
pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich
jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz
usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest
miejsce położenia nieruchomości.

Usługi związane z nieruchomościami



MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Art. 31a rozporządzenia wykonawczego Rady nr 282/2011

1. Usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 47 dyrektywy 2006/112/WE, obejmują jedynie te usługi, które
mająwystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z
nieruchomością w następujących przypadkach:
a) gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz
niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług;
b) gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu
danej nieruchomości.

Usługi związane z nieruchomościami



MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

2. Ustęp 1 obejmuje w szczególności:
a) opracowanie planów budynku lub jego części przeznaczonych na określoną działkę, bez względu na to, czy budynek został wzniesiony;
b) świadczenie usług nadzoru budowlanego lub ochrony na miejscu;
c) wznoszenie budynku na terenie oraz prace budowlane i rozbiórkowe dotyczące budynku lub jego części;
d) budowę stałych struktur na terenie, jak również prace budowlane i rozbiórkowe dotyczące stałych struktur, takich jak systemy
rurociągów gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i podobnych;
e) prace terenowe, łącznie z usługami rolniczymi, takimi jak orka, siew, nawadnianie i nawożenie;
f) badanie i ocenę ryzyka dla nieruchomości i jej stanu;
g) szacowanie wartości nieruchomości, łącznie z przypadkami, kiedy taka usługa jest wymagana na potrzeby ubezpieczenia, w celu
ustalenia wartości nieruchomości jako zabezpieczenia kredytu lub w celu oszacowania ryzyka i strat w przypadku sporów;
h) wynajem lub wydzierżawianie nieruchomości inne niż opisane w ust. 3 lit. c), łącznie z przechowywaniem towarów w wyznaczonej do
tego określonej części nieruchomości przeznaczonej do wyłącznego użytku przez usługobiorcę;
i) świadczenie usług zakwaterowania w sektorze hotelarskim lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca
przeznaczone do użytku jako kempingi, łącznie z prawem do przebywania w określonym miejscu na podstawie praw do korzystania z
nieruchomości w oznaczonym czasie i podobnych;
j) przyznanie lub przeniesienie praw innych niż objęte lit. h) oraz i) do wykorzystania nieruchomości w całości lub w części, łącznie z
zezwoleniem na korzystanie z części nieruchomości, np. udzielanie pozwoleń na połów lub polowanie, przyznawanie dostępu do
poczekalni w portach lotniczych lub korzystanie z infrastruktury, za którą pobiera się opłaty, takiej jak most lub tunel;
k) utrzymanie, remont i naprawę budynku lub jego części, łącznie z takimi pracami jak sprzątanie, układanie płytek, tapetowanie i
układanie parkietu;
l) utrzymanie, remont i naprawę stałych struktur, takich jak systemy rurociągów gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i podobnych;

Usługi związane z nieruchomościami
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m) instalację lub montaż maszyn lub sprzętu, które po zainstalowaniu lub zamontowaniu są uznane za nieruchomość;
n) utrzymanie i naprawę oraz kontrolę maszyn lub sprzętu, jak również nadzór nad maszynami lub sprzętem, jeżeli maszyny lub sprzęt są
uznane za nieruchomość;
o) zarządzanie nieruchomościami inne niż zarządzanie portfelem inwestycji w nieruchomości objęte ust. 3 lit. g), obejmujące obsługę
nieruchomości komercyjnej, przemysłowej lub mieszkalnej przez właściciela nieruchomości lub na jego rzecz;
p) pośrednictwo w sprzedaży, dzierżawie lub wynajmie nieruchomości oraz ustanowieniu lub przeniesieniu określonych udziałów w
nieruchomościach lub praw rzeczowych dotyczących nieruchomości (bez względu na to, czy są one traktowane jako majątek rzeczowy, czy
nie), inne niż pośrednictwo objęte ust. 3 lit. d);
q) usługi prawne związane z przeniesieniem tytułu do nieruchomości, ustanowieniem lub przeniesieniem określonych udziałów w
nieruchomościach lub praw rzeczowych dotyczących nieruchomości (bez względu na to, czy są one traktowane tak jak rzeczy), takie jak
czynności notarialne lub sporządzanie umów kupna lub sprzedaży nieruchomości, nawet jeżeli transakcja, w wyniku której dochodzi do
zmiany stanu prawnego nieruchomości, nie zostaje przeprowadzona.

Usługi związane z nieruchomościami



MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

3. Ustęp 1 nie ma zastosowania do:
a) opracowania planów budynku lub jego części, jeżeli nie są one przeznaczone na określoną działkę;
b) przechowywania towarów na terenie nieruchomości, jeżeli żadna część nieruchomości nie jest przeznaczona do wyłącznego użytku
przez usługobiorcę;
c) świadczenia usług reklamowych, nawet jeżeli wiąże się to z wykorzystaniem nieruchomości;
d) pośrednictwa w świadczeniu usług zakwaterowania hotelowego lub sektorach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub
miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, jeżeli pośrednik działa w imieniu i na rzecz osoby trzeciej;
e) udostępniania miejsca na stoisko podczas targów lub wystaw, łącznie z innymi powiązanymi usługami umożliwiającymi
wystawcyprzedstawienie towarów, takimi jak projekt stoiska, transport i przechowywanie towarów, udostępnianie maszyn, okablowanie,
ubezpieczenie i reklama;
f) instalacji lub montażu maszyn lub sprzętu, utrzymania i naprawy oraz kontroli maszyn lub sprzętu, jak również nadzoru nad maszynami
lub sprzętem, które nie są lub nie stają się częścią nieruchomości;
g) zarządzania portfelem inwestycji w nieruchomości;
h) usług prawnych powiązanych z umowami, innych niż objęte ust. 2 lit. q), łącznie z doradztwem dotyczącym warunków umowy
dotyczącej przeniesienia nieruchomości lub wykonania takiej umowy lub też udowodnienia istnienia takiej umowy, jeżeli takie usługi nie
dotyczą przeniesienia tytułu do nieruchomości.

Usługi związane z nieruchomościami



MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 27 czerwca 2013 r. (C-155/12)

Artykuł 47 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej -dalej dyrektywa 2006/112, należy interpretować w ten sposób, że kompleksowe usługi w zakresie
magazynowania, obejmujące przyjmowanie towarów do magazynu, ich umieszczanie na odpowiednich półkach
magazynowych, przechowywanie, pakowanie, wydawanie, rozładunek i załadunek są objęte tym artykułem jedynie
wówczas, gdy magazynowanie stanowi świadczenie główne czynności jednolitej, a usługobiorcom zostało przyznane
prawo używania całości lub części wyraźnie określonej nieruchomości.

Usługi związane z nieruchomościami



MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 28 lipca 2017 r.
0112-KDIL1-3.4012.159.2017.2.KM

Należy stwierdzić zatem, że świadczona przez Wnioskodawcę kompleksowa usługa przechowywania produktów leczniczych nie ma
charakteru usługi związanej z nieruchomością, o której mowa w art. 28e ustawy oraz art. 31a ust. 1 rozporządzenia 282/2011, gdyż
usługobiorca nie ma prawa do wyłącznego użytku magazynu bądź jego części, w której przechowywane są jego towary.
Tym samym miejsce świadczenia (opodatkowania) przedmiotowej usługi powinno zostać ustalone zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w
art. 28b ust. 1 ustawy, w myśl której miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w
którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli w przedmiotowej sprawie Austria.
Odpowiadając na zadane pytanie należy stwierdzić, że usługa przechowywania (wraz z czynnościami towarzyszącymi tej usłudze)
dotycząca produktów leczniczych i innych produktów należących do osób trzecich, którymi obrót może prowadzić hurtownia
farmaceutyczna nie jest/nie będzie związana z nieruchomością, w której znajduje się magazyn hurtowni farmaceutycznej, na prowadzenie
którego zezwolenie wydał Główny Inspektor Farmaceutyczny, a w konsekwencji, miejscem świadczenia tej usługi nie jest/nie będzie
miejsce położenia nieruchomości, w której prowadzona jest hurtownia farmaceutyczna.

Usługi związane z nieruchomościami



MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 27 sierpnia 2018 r.
0114-KDIP1-2.4012.391.2018.1.PC

W analizowanym przypadku Wnioskodawca świadczy usługi montażu instalacji okablowania na nieruchomości w Polsce. Przy tym jak
wskazał Wnioskodawca z technicznego punktu widzenia instalacja okablowania nie stanowi integralnej części nieruchomości (budynku).
Instalacja zamontowana na nieruchomości może zostać zdemontowana a demontaż instalacji nie spowoduje w praktyce naruszenia
integralnej części nieruchomości. Zatem, wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, świadczonych przez Wnioskodawcę usług nie można uznać
za usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 28e ustawy. Sam fakt, że usługi montażu instalacji okablowania są
wykonywane w konkretnej nieruchomości nie jest wystarczający dla zastosowania art. 28e ustawy. Co więcej, w przypadku określania czy
dane świadczenie stanowi usługi związane z nieruchomościami, o których mowa w art. 28e ustawy nie ma znaczenia rodzaj działalności
wykonywanej przez podmiot korzystający z danej nieruchomości, w której odbywa się montaż. Z art. 31a rozporządzenia wynika, że
instalacja lub montaż maszyn lub sprzętu stanowi usługę związaną z nieruchomościami gdy po zainstalowaniu lub zamontowaniu maszyna
lub sprzęt jest uznany za nieruchomość. Natomiast instalacja lub montaż maszyn lub sprzętu nie stanowi usługi związanej z
nieruchomościami gdy po zainstalowaniu lub zamontowaniu maszyna lub sprzęt nie są lub nie stają się częścią nieruchomości.

Usługi związane z nieruchomościami



MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 28 kwiecień 2017 r.
0112-KDIL1-3.4012.11.2017.2.KM

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że świadczone usługi montażu konstrukcji i urządzeń tworzących
linię produkcyjną, które nie mogą zostać w sposób łatwy odłączone lub zdemontowane bez uszkodzenia lub trwałego zniszczenia
poszczególnych elementów, mają charakter usług związanych z nieruchomościami. Tym samym miejsce ich świadczenia ustalane jest na
podstawie art. 28e ustawy, zgodnie z którym miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia tych
nieruchomości. Oznacza to, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę na nieruchomościach znajdujących się na terytorium Niemiec, USA,
Meksyku nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju.
Zatem w świetle przedstawionego stanu faktycznego usługi montażu konstrukcji i urządzeń tworzących linie produkcyjne w obiektach
(nieruchomościach) położonych na terytorium państw członkowskich UE, na terytorium Meksyku oraz USA należy traktować jako usługi
związane z nieruchomościami w rozumieniu art. 28e ustawy i przyjąć miejsce świadczenia usług (opodatkowania) według miejsca
położenia danej nieruchomości.

Usługi związane z nieruchomościami



MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 17 maja 2019 r.
0115-KDIT1-2.4012.157.2019.1.AGW

Analiza okoliczności przedstawionych we wniosku oraz powołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że skoro z wniosku
wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi serwisowe turbin wiatrowych położonych na terytorium Niemiec oraz będzie świadczył usługi
serwisowe turbin wiatrowych położonych na terytorium Niemiec lub innych krajów Unii Europejskiej, usługi są/będą świadczone dla
konkretnie określonych nieruchomości, ich wykonanie nie jest/nie będzie możliwe w innym miejscu, a konstytutywnym elementem
świadczenia jest/będzie elektrownia wiatrowa (bez elektrowni usługa straciłaby rację bytu), to usługi obejmujące serwis turbiny
elektrowni wiatrowych są/będą usługami związanymi z nieruchomościami, o których mowa w art. 28e ustawy. W związku z tym, miejscem
ich świadczenia (opodatkowania) jest/będzie państwo, na terytorium którego jest/będzie położona dana elektrownia wiatrowa. Jak
wskazał Wnioskodawca, wykonywał on przedmiotowe usługi na terytorium Niemiec, a w kolejnych latach planuje wykonywać te usługi na
terytorium Niemiec i innych krajów Unii Europejskiej. Zatem usługi będące przedmiotem świadczenia nie podlegają/nie będą podlegały
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski, a ich miejscem opodatkowania jest/będzie terytorium Niemiec lub
innych państw członkowskich Unii Europejskiej, gdzie znajdują się/będą znajdowały się turbiny elektrowni wiatrowych, których będzie
dotyczył serwis.

Usługi związane z nieruchomościami



TARGI I WYSTAWY

Art. 28g 1 VAT

Miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie
jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce,
w którym te imprezy faktycznie się odbywają.



TARGI I WYSTAWY

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 10 sierpnia 2018 r.
0112-KDIL1-3.4012.405.2018.1.KB

Spółka zajmuje się handlem maszynami rolniczymi. W celu pozyskania nowych klientów Spółka wystawia się na targach rolniczych w
Niemczech. Za miejsce wystawiennicze, czyli plac (łąka) o powierzchni 1300 m2, na którym są prezentowane maszyny rolnicze Spółka płaci
dla niemieckiej spółki organizującej targi opłatę za każdy metr kwadratowy powierzchni. Na fakturze otrzymanej od niemieckiego
kontrahenta jest także doliczona opłata za prąd, sprzątanie końcowe oraz umieszczenie danych firmy w katalogu firm, które biorą udział w
targach. Na wynajętym placu Spółka we własnym zakresie musi zorganizować stoisko. Przywożone są z Polski i rozstawiane na placu,
będące własnością Spółki namioty, stoły, krzesła, banery reklamowe, flagi reklamowe.
Nie można zgodzić się z twierdzeniem Spółki, że istotą opisywanej transakcji jest najem placu, a dostarczenie do wynajętego placu mediów
nie zmienia jej charakteru. Jak zostało stwierdzone w niniejszym rozstrzygnięciu –w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z usługą
złożoną –usługą związaną z targami, na którą składają się wynajem powierzchni wystawienniczej wraz z dodatkowymi świadczeniami, tj.
opłatą za prąd, sprzątanie końcowe oraz umieszczenie danych firmy w katalogu firm, które biorą udział w targach, które pojedynczo nie
stanowią celu samego w sobie. Zatem celem nabycia przez Spółkę nie jest wynajem samej powierzchni wystawienniczej, ale też wskazane
dodatkowe świadczenia, które determinują charakter wykonywanej przez kontrahenta niemieckiego usługi.



GASTRONOMIA ORAZ WYNAJEM SAMOCHODU

Art. 28i ust. 1 VAT

Miejscem świadczenia usług restauracyjnych i cateringowych jest miejsce, w którym usługi są faktycznie wykonywane, z zastrzeżeniem ust.
2.

Art. 28j VAT

1. Miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie
oddawane do dyspozycji usługobiorcy.
2. Przez krótkoterminowy wynajem środków transportu, o którym mowa w ust. 1, rozumie się ciągłe posiadanie środka transportu lub
korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających -przez okres nieprzekraczający 90 dni.
3. Miejscem świadczenia usług polegających na wynajmie, innym niż wynajem krótkoterminowy, środków transportu na rzecz podmiotów
niebędących podatnikami jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, z
zastrzeżeniem ust. 4.



KOREKTY U SPRZEDAWCY

29a VAT

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z
wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany
okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę
towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po
terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym
potwierdzenie to uzyskano.

14. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w
której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

15. Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku:
1) eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
2) dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
3) sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175
załącznika nr 3 do ustawy;
4) gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca
towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 4, obniżenie podstawy opodatkowania następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres
rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione przesłanki określone w ust. 15 pkt 4.



KOREKTY U NABYWCY

86 ust. 19a VAT

W przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14, jest on obowiązany do
zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył
kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu
przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia.

Korekty zmniejszające



KOREKTA CEN TRANSFEROWYCH

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 31 lipca 2017 r.
0114-KDIP1-2.4012.200.2017.1.JF

Jak wynika z przedstawionych okoliczności sprawy, pierwotnie sprzedaż towarów odbywa się po cenach rynkowych (tzw. „transfer price”) ustalonych pomiędzy
stronami, przy czym cena transfer pricewynika z założonej przez producenta (tzw. „MAH” -Marketing AuthorisationHolder) ceny hurtowej brutto (kalkulowanej
poprzez dodanie do ceny transferowej VAT i marży, przy założeniu ograniczonej określonej marży w danym kanale dystrybucji). Następnie na podstawie
rzeczywistego (rynkowego) poziomu rentowności na sprzedaży ustalana jest co kwartał kwota korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w wyniku
czego po dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (w tym wystawieniu faktur dokumentujących dokonane dostawy przez Dostawcę) zmianie
ulegną wartości (ceny) nabywanych towarów przez Spółkę. Spółka otrzyma z tego tytułu dokument korygujący (creditlub debit note). Zatem zmiana wartości
(cen) nabywanych wewnątrzwspólnotowo towarów, będzie nową okolicznością, niemożliwą do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej przez
Dostawcę.

Wobec powyższego, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany dokonywać stosownych korekt w deklaracji za okres, w którym rozpoznał obowiązek podatkowy z
tytułu danego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Korekta wewnątrzwspólnotowych nabycia towarów powinna zostać dokonana na bieżąco, na
podstawie dokumentu korygującego wystawionego przez Dostawcę. Podwyższenie wartości wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów w sytuacji, gdy jest ono
skutkiem czynności mających miejsce po wystawieniu pierwotnej faktury, powinno nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymano dokument
korygujący (creditlub debit note).
Również zmniejszenie wartości wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, w analizowanym przypadku -powinno nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym
otrzymano dokument korygujący (creditlub debit note).



PODSTAWA OPODATKOWANIA

29a VAT

6. Podstawa opodatkowania obejmuje:

1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub
usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.



KURSY WALUT

art. 31a VAT

1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote
dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy
poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według
ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku
podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

2. W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy
opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty
obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie
drugie stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi.



KURSY WALUT

Interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 11 SIERPNIA 2017 r. 0111-KDIB3-
3.4012.42.2017.1.LG

Mając na uwadze powyższe:

•w sytuacji faktury korygującej której przyczyną wystawienia jest błąd, przeliczenia wartości z faktury korygującej wystawionej w walucie
obcej należy dokonać według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy
poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank
Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego;

•w przypadku wystawienia faktury korygującej wskutek nowych okoliczności nieznanych na moment wystawienia faktury pierwotnej
należy zastosować kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korekty.

Korekty



ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Art. 86 VAT

10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w:
1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a -powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny;
2)ust. 2 pkt 4 lit. c -powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:

a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech
miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on
obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych
towarów powstał obowiązek podatkowy;
3) ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d -powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych
transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu
miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

10i. W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć
ten podatek, w terminie późniejszym niż określony w ust. 10b pkt 2 lit. b i pkt 3, podatnik może odpowiednio zwiększyć kwotę podatku
naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.



ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2019 r., sygn. III SA/Wa 3090/18

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r. wprowadzają bowiem
automatyczne przesunięcie w czasie prawa do odliczenia i związaną z tym konieczność zapłaty odsetek za zwłokę z przyczyn czysto
formalnych, bez względu na brak wystąpienia w danej transakcji jakiegokolwiek ryzyka oszustwa podatkowego lub świadomego nadużycia
prawa.
Zarówno w wyroku TSUE w sprawie C-518/14 Senatex, jak i w sprawie C-183/14 Salomie i Oltean stwierdzono, że państwa członkowskie
są upoważnione do ustanowienia sankcji z tytułu niespełnienia wymogów formalnych dotyczących wykonywania prawa do odliczenia
podatku VAT i przyjęcia przepisów w celu zapewnienia prawidłowego poboru podatku i uniknięcia oszustw podatkowych pod warunkiem
jednak, że przepisy te nie wykraczają poza to co jest konieczne do osiągnięcia tych celów i nie naruszają w żadnym aspekcie zasady
neutralności. Prawo Unii nie stoi więc na przeszkodzie by jako sankcje za naruszenie zasad terminowego rozliczania podatków oraz
nieprzestrzeganie określonych warunków formalnych czy też niezachowywanie wymaganych terminów Państwa Członkowskie nakładały w
odpowiednich przypadkach kary pieniężne czy inne sankcje, proporcjonalne do wagi naruszenia niemniej jednak w celu ukarania za
niezachowanie wymogów formalnych mogą zostać ustanowione inne sankcje niż odmowa prawa do odliczenia podatku VAT w sposób
zapewniający zachowanie jego neutralności.
Krytycznie więc ocenić należy polskie unormowania dotyczące przesunięcia w czasie terminu rozliczenia podatku naliczonego, ze względu
na skutek który one wywołują w postaci konieczności poniesienia ciężaru odsetek od powstałej zaległości podatkowej. Sporne przepisy, w
zakresie skutku jaki wywołują, stanowią nieuzasadnioną dolegliwość ekonomiczną dla podatników, stosowaną niezależnie od wagi i skali
naruszenia wymogów formalnych oraz niezależnie od nieistnienia w określonych przypadkach ryzyka oszustw, wyłudzeń czy świadomego
zaniżania zobowiązań podatkowych. Przepisy te nie dają żadnej możliwości miarkowania skali naruszenia obowiązków podatkowych,
przyczyn tego naruszenia oraz stwierdzenia czy podatnik w jakikolwiek sposób przyczynił się do tego naruszenia lub mógł mu w
jakikolwiek sposób zapobiec. Nie wykazują więc proporcji do założonego celu, jakim jest terminowe i rzetelne wypełnianie obowiązków
podatkowych.



ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 marca 2019 r. I SA/Op 12/19

W ocenie Sądu przepisy ustawy o VAT wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. są zgodne z prawem Unii Europejskiej i w żaden sposób nie
naruszają zasady neutralności podatku od towarów i usług ani jej bezpodstawnie nie ograniczają. Nie skutkują bowiem pozbawieniem
podatnika prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, gdyż na podstawie art. 86 ust. 10i u.p.t.u. podatnikowi przysługuje prawo do
odliczenia nawet po upływie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Nie można zatem uznać, że
przez wprowadzenie takich regulacji dochodzi do nadmiernych utrudnień lub praktycznej niemożliwości wykonania prawa odliczenia
podatku naliczonego, tak aby w efekcie nie można było skorzystać z prawa do odliczenia. Rozwiązania prawne, które przyjęła Polska nie
wychodzą poza to, co jest konieczne dla osiągnięcia zamierzonego celu, gdyż przewidziany nimi trzymiesięczny termin dla dokonania
rozliczenia podatkowego na bieżąco wydaje się dostatecznie długi, aby staranny przedsiębiorca zdążył zgromadzić konieczne dokumenty.
W żadnym przypadku nie polegają też na całkowitej odmowie prawa do odliczenia podatku, a jedynie na jego przesunięciu w czasie.



ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Postanowienie WSA w Gliwicach z 4.11.2019 r. (I SA/Gl495/19)

Czy art. 167 w zw. z art. 178 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej (Dz. Urz. UE z 2006 r. Nr L 347 s.1 i nast. ze zm.) należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisom krajowym,
które warunkują realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym rozliczeniu podlega
podatek należny w stosunku do transakcji stanowiących wspólnotowe nabycie towarów, od wykazania podatku należnego z tytułu takich
transakcji we właściwej deklaracji podatkowej, złożonej w terminie zawitym (w Polsce 3 miesiące) od upływu miesiąca, w którym w
odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy?


