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Zmiana klasyfikacji transakcji 

TEST RYNKU PRACY

❖ Z dniem 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania utraciła status państwa członkowskiego. Dla potrzeb rozliczenia VAT transakcji pomiędzy Polską Wielką

Brytanią nie mają zatem miejsca takie transakcje, jak:

• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

• wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz

• sprzedaż wysyłkowa.

❖ Transakcje te zostały zastąpione przez eksport i import towarów oraz muszą być raportowane organom celnym w Polsce i Wielkiej Brytanii.

❖ Wyjątkiem pozostaną transakcje realizowane z podatnikami z Irlandii Północnej, która nadal będzie traktowana jako część rynku wspólnego Unii,

jednakże wyłącznie w odniesieniu do obrotu towarowego*. Rozwiązanie to będzie obowiązywać do 31 grudnia 2024 r., przy czym okres ten może

zostać przedłużony.

* szczególne znaczenie w przypadku usług kompleksowych



KLASYFIKACJA TRANSAKCJI 
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH

TEST RYNKU PRACY

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (B2B)

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju (B2C)

Skutki:

❖ Wymóg złożenia zgłoszenia celnego (importowego);

❖ Zapłata podatku VAT z tytułu importu towarów;

❖ Możliwość zastosowania uproszczenia – rozliczenie podatku należnego VAT od importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT – po spełnieniu

warunków określonych w ustawie VAT (art. 33a ustawy o VAT);

❖ Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego – obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje, co do zasady, z chwilą

powstania długu celnego.

❖ Brak możliwości skorzystania z procedury magazynu typu call-off stock wobec towarów przemieszczanych z terytorium innego państwa

członkowskiego.

Import towarów



KLASYFIKACJA TRANSAKCJI 
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH

TEST RYNKU PRACY

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (B2B)

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (B2C)

Skutki:

❖ Stawkę 0% można zastosować po spełnieniu określonych warunków. Jednym z tych warunków jest posiadanie przez podatnika w odpowiednim

terminie potwierdzonego przez właściwy organ celny dokumentu świadczącego o wywozie towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

❖ Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego – przy eksporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z regułą ogólną

określoną w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, czyli z chwilą dokonania dostawy towarów.

❖ Brak możliwości skorzystania z procedury magazynu typu call-off stock wobec towarów przemieszczanych na terytorium innego państwa

członkowskiego.

Eksport towarów



Przemieszczeń towarów rozpoczętych 
przed upływem okresu przejściowego

TEST RYNKU PRACY

❖ W przypadku gdy wysyłka lub transport towarów z Wielkiej Brytanii na terytorium Polski (lub na odwrót) rozpoczął się przed upływem okresu

przejściowego ale zakończył już po tym okresie (po 31 grudnia 2020 r.), to takie przemieszczenie towarów będzie opodatkowane VAT na

dotychczasowych zasadach (czyli np. jako WDT, WNT, sprzedaż wysyłkowa), a nie jako eksport /import towarów.

❖ Organy celne mogą jednak wymagać wykazania za pomocą dokumentu przewozowego, że wysyłka lub transport towarów rozpoczął się przed

zakończeniem tego okresu.

Przykład:

Polski podatnik dokonał WDT do podatnika w UK. Transport towarów z Polski rozpoczął się 28 grudnia 2020 r. i zakończył 3 stycznia 2021 r. Faktura

została 01 stycznia 2021 r., a zatem obowiązek podatkowy wobec tej transakcji powstał również w styczniu 2021 r. W konsekwencji polski podatnik

będzie zobowiązany do uwzględnienia WDT w rozliczeniu styczniowym.

28.12.2020
Rozpoczęcie transportu

03.01.2021
Zakończenie transportu

31.12.2020
Koniec okresu przejściowego

01.01.2020
Wystawienie FV



Zmiana miejsca świadczenia usług

TEST RYNKU PRACY

❖ Dla prawidłowego rozliczenia VAT z tytułu usług świadczonych na rzecz kontrahenta z UK kluczowe znaczenie ma określenie miejsca ich świadczenia –

od tego zależy czy dane świadczenia będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, czy też w Wielkiej Brytanii.

❖ W przypadku większości usług Brexit nie powoduje zmiany w zakresie miejsca opodatkowania usług świadczonych na rzecz podmiotów brytyjskich

(przedsiębiorców bądź konsumentów). Od tej zasady są jednak wyjątki.

1. Świadczenie przez polskiego podatnika usług określonych w art. 28l ustawy o VAT na rzecz niepodatników brytyjskich, np. sprzedaż praw lub

udzielanie licencji i sublicencji, usługi reklamy, usługi doradcze, inżynierskie, prawnicze, księgowe itp., usługi finansowe

❖ Stan prawny do 31.12.2020 r.: Polska, jako miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej zgodnie z

zasadą ogólną dotyczącą świadczenia usług B2C określoną w art. 28c ustawy o VAT;

❖ Stan prawny od 1.01.2021 r.: Wielka Brytania, jako miejsce (państwo trzecie), gdzie usługobiorcy niebędący podatnikami posiadają

siedzibę (stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu).



Zmiana miejsca świadczenia usług

TEST RYNKU PRACY

2. Usługi transportu towarów na rzecz niepodatników brytyjskich, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium Polski i

Wielkiej Brytanii (art. 28f ust. 3 ustawy o VAT).

❖ Stan prawny do 31.12.2020 r.: Miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna (art. 28f ust. 3 ustawy o VAT);

❖ Stan prawny od 1.01.2021 r.: Miejsce, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości (art. 28f ust. 2

ustawy o VAT).

3. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych na rzecz niepodatników brytyjskich, przy założeniu że nie został

przekroczony próg, o którym mowa w art. 28k ust. 2 ustawy o VAT

❖ Stan prawny do 31.12.2020 r.: Polska, jako miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej zgodnie z

zasadą ogólną dotyczącą świadczenia usług B2C określoną w art. 28c z zw. z art. 28k ust. 2 ustawy o VAT;

❖ Stan prawny od 1.01.2021 r.: Wielka Brytania, jako miejsce gdzie niepodatnicy posiadają siedzibę (stałe miejsce, zamieszkania lub

zwykłe miejsce pobytu; art. 28k ust. 1 ustawy o VAT).



Transakcje łańcuchowe

TEST RYNKU PRACY

❖ Brak możliwości skorzystania z procedury uproszczonej dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych z udziałem podatników

zidentyfikowanych na potrzeby takich transakcji w Wielkiej Brytanii.

❖ Brak możliwości zastosowania reguł Quick fix dla określenia dostawy ruchomej - konieczność weryfikacji warunków dostaw, tak jak miało to miejsce

w odniesieniu do wszystkich transakcji łańcuchowych do 30 czerwca 2020 roku.



Zmiany w zakresie procedury MOSS

TEST RYNKU PRACY

❖ Od 1 stycznia 2021 r. świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz konsumentów z Wielkiej Brytanii podlega

opodatkowaniu VAT według regulacji obowiązujących w Wielkiej Brytanii już od pierwszej transakcji.

❖ Brak możliwości skorzystania z uproszczenia w postaci procedury MOSS.

❖ Polski przedsiębiorca świadczący usługi konsumentom z Wielkiej Brytanii będzie obowiązany do zapłaty VAT bezpośrednio w Wielkiej Brytanii, jak

również do dopełnienia obowiązujących tam wymogów w zakresie rejestracji, deklarowania i sprawozdawczości (dotyczy to usług wykonywanych od 1

stycznia 2021 r.).



Zwrot w ramach procedury VAT refund

TEST RYNKU PRACY

❖ Począwszy od upływu okresu przejściowego wnioski o zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii, co do zasady, podlegają regulacjom określonym

przez UK.

❖ Brak jest możliwości składania do Wielkiej Brytanii wniosku VAT-Refund w formie elektronicznej (przestaje obowiązywać dyrektywa 2008/9/WE w

celu uzyskania zwrotu podatku VAT od zakupów dokonanych w Wielkiej Brytanii.

❖ Wprowadzone zostały przepisy przejściowe dla zakupów poczynionych do 31 grudnia 2020 r.

▪ zgodnie z art. 51 ust. 3 Umowy o wystąpieniu podatnik musi – w celu złożenia elektronicznego wniosku o zwrot podatku VAT, który

został zapłacony odpowiednio w Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego (przed 31 grudnia 2020r.) – nadal

korzystać z portalu elektronicznego utworzonego przez państwo jego siedziby;

▪ wniosek o zwrot podatku VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii należy złożyć najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r.;

▪ rozpatrywanie wniosków o zwrot podatku VAT wpływających do Zjednoczonego Królestwa, składanych przez podatników mających

siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej powinno nastąpić w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.



Ustanowienie przedstawiciela VAT

TEST RYNKU PRACY

❖ Obowiązek ustanowienia przedstawiciela VAT dotyczy też podatników z UK, którzy przed 01.01.2021 zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni

w Polsce.

❖ Przedsiębiorcy z UK są zobowiązani ustanowić przedstawiciela VAT w Polsce o ile:

❖ Są podatnikami VAT – profesjonalnie wykonują działalność gospodarczą

❖ Nie posiadają stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej

❖ Mają obowiązek zarejestrowania się w Polsce jako podatnik VAT czynny.



Otrzymuje należność dla własnej 

korzyści, w tym decyduje 

samodzielnie o jej przeznaczeniu i 

ponosi ryzyko ekonomiczne związane 

z utratą tej należności lub jej części.

Prowadzi rzeczywistą działalność 

gospodarczą w kraju siedziby, jeżeli 

należności uzyskiwane są w związku 

z prowadzoną działalnością 

gospodarczą.

Nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, 

powiernikiem lub innym podmiotem 

zobowiązanym prawnie lub faktycznie do 

przekazania całości lub części należności 

innemu podmiotowi.
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BENEFICIAL OWNER

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4a

pkt 29 CIT (oraz analogicznym

przepisem w PIT), beneficial owner

to podmiot, który:



BENEFICIAL OWNER
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Kluczowe jest wprowadzenie trzeciej przesłanki, tj. obowiązku wykazania prowadzenia rzeczywistej

działalności gospodarczej. W tym zakresie bowiem ustawodawca odsyła nas do art. 24a ust. 18 CIT

(oraz art. 30f ust. 20 PIT), tj. przepisu dotyczącego tzw. zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

W ww. artykule znajdujemy szereg elementów, które powinny być wykazane dla potwierdzenia

faktu prowadzenia rzeczywistej działalności, tj. przepis wskazuje na podstawowe przesłanki, które

mają dowodzić, że podmiot:

1. posiada przedsiębiorstwo, w ramach którego wykonuje faktycznie czynności stanowiące

działalność gospodarczą, w tym w szczególności posiada lokal, wykwalifikowany personel oraz

wyposażenie wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej,

2. nie tworzy struktury funkcjonującej w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych i istnieje

współmierność między zakresem działalności a faktycznie posiadanym lokalem, personelem lub

wyposażeniem,

3. samodzielnie wykonuje swoje podstawowe funkcje gospodarcze przy wykorzystaniu zasobów

własnych, w tym obecnych na miejscu osób zarządzających,

4. zawiera porozumienia, które są zgodne z rzeczywistością gospodarczą, mają uzasadnienie

gospodarcze i nie są w sposób oczywisty sprzeczne z jego ogólnymi interesami gospodarczymi.
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