
 
 

Dotychczasowy stan prawny Stan prawny po wprowadzeniu 
pakietu e-commerce 

Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (B2C) 
 
Podatnicy VAT prowadzący sprzedaż wysyłkową towarów i usług (w 
tym za pośrednictwem Internetu), jeżeli dokonują dostawy z 
terytorium Polski na terytorium innego kraju członkowskiego, mogą 
wybrać kraj rozliczania podatku, o ile nie przekroczyli rocznego 
limitu wartości sprzedaży. W przypadku przekroczenia limitu, 
krajem dokonania dostawy jest obligatoryjnie kraj przeznaczenia 
towarów. 
 
Limit jest ustalony osobno dla każdego kraju UE.  
 
Przepisów o limitach nie stosuje się do sprzedaży nowych środków 
transportu, towarów montowanych / instalowanych, wyrobów 
akcyzowych, towarów objętych procedurą VAT-marża. 

Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na 
odległość (B2C)  
 
Dotychczasowe przepisy uchylone w całości. Zamiast instytucji 
sprzedaży wysyłkowej z / na terytorium kraju – WSTO.  
 
Podatnik, który z terytorium państwa członkowskiego prowadzi 
wysyłkę lub transportuje towary, albo dokonuje wysyłki lub 
transportu pośrednio do innego państwa członkowskiego na 
rzecz podmiotów niebędących podatnikami VAT (oraz 
podmiotów zwolnionych z obowiązku rozliczania WNT), podlega 
opodatkowaniu w miejscu dostawy (miejsce zakończenia 
wysyłki / transportu), jeżeli przekroczony został przez niego limit 
wartości sprzedaży rocznej w wysokości 10 000 euro. Jeżeli limit 
ten nie został przekroczony, podatnik ma możliwość wyboru, czy 



 
 

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju (B2C) 
 
Podatnicy VAT prowadzący sprzedaż wysyłkową towarów i usług (w 
tym za pośrednictwem Internetu), jeżeli dokonują dostawy na 
terytorium Polski z terytorium innego kraju członkowskiego, mają 
możliwość wybory kraju rozliczenia, o ile nie przekroczą kwoty 
rocznego limitu wartości sprzedaży.  
 
Limit wynosi 160 000 PLN w wymiarze rocznym. Po przekroczeniu 
tego limitu opodatkowanie ma miejsce obligatoryjnie w kraju 
przeznaczenia towarów, czyli w Polsce. 
 
Przepisów o limitach nie stosuje się do sprzedaży nowych środków 
transportu, towarów montowanych / instalowanych, wyrobów 
akcyzowych, towarów objętych procedurą VAT-marża. 

miejscem dostawy będzie miejsce rozpoczęcia czy zakończenia 
wysyłki / transportu. 
 
Zasady uznawania za miejsce dostawy miejsca zakończenia 
wysyłki / transportu nie stosuje się do towarów określonych w 
art. 120 ust. 1 ustawy o VAT.  
 
Aby można było uznać, że towary są transportowane / wysłane 
przez dostawcę lub na jego rzecz, dostawca musi brać udział 
bezpośredni lub pośredni w transporcie / wysyłce. Brak jest 
ustawowej definicji terminu „pośredni”. 
 
Przepisy o WSTO nie mają zastosowania do sprzedaży nowych 
środków transportu oraz towarów montowanych / 
instalowanych (ale znajdują zastosowanie w przypadku 
wyrobów akcyzowych i VAT-marża) 

Świadczenie usług z art. 28k ustawy o VAT  
 
Świadczenie usług nadawczych, telekomunikacyjnych i 
elektronicznych jest opodatkowane w miejscu siedziby, stałego 
miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu nabywcy. 
 

Świadczenie usług z art. 28k ustawy o VAT  
 
Limit 10 000 euro musi uwzględniać wartość dostaw towarów w 
ramach WSTO. 
 



 
 

W przypadku świadczenia usług o wartości niższej niż 10 000 euro 
rocznie przez podmiot mający siedzibę w Polsce na rzecz podmiotu 
z innego kraju członkowskiego opodatkowanie nie musi mieć w 
kraju nabywcy. 

Obowiązek prowadzenia ewidencji dostaw w celu określenia czy 
limit został przekroczony. 

MOSS – procedura szczególna rozliczania VAT 
 
Podatnicy świadczący usługi, o których mowa w art. 28k ustawy o 
VAT na rzecz podmiotów w innych krajach członkowskich 
(państwach członkowskich konsumpcji), i rozliczają VAT w kraju 
nabywcy, mogą skorzystać ze szczególnej procedury rozliczania VAT 
(MOSS).  
 
Po dokonaniu zgłoszenia we właściwym urzędzie, podatnik może 
rozliczać VAT z tytułu tych usług w polskim urzędzie skarbowym jako 
organie państwa członkowskiego identyfikacji. 

OSS – procedura unijna rozliczania VAT  
 
Podatnicy, jeśli rozliczają się w kraju nabywcy, będą mogli 
rozliczyć się w urzędzie skarbowym państwa członkowskiego 
identyfikacji (czyli co do zasady państwa swojej siedziby) po 
dokonaniu zgłoszenia, jeżeli: 

 świadczą usługi opisane w art. 28k 
 świadczą inne usługi niż wymienione w art. 28k, na 

rzecz podmiotów niebędących podatnikami, w państwie 
członkowskim konsumpcji  

 dokonują WSTO 
 dokonują dostawy towarów opisanej w art. 7a ust. 2 

(ułatwianie transakcji poprzez interfejs elektroniczny) 
jeżeli wysyłka / transport zaczynają się i kończą w tym 
samym kraju 

 
Dla podmiotów nieposiadających siedziby lub oddziału na 
terytorium UE, świadczących usługi z art. 28k na rzecz 



 
 

konsumentów zastosowanie będzie miała specjalna procedura 
nieunijna. 

 Pozostałe zmiany 
 
SOTI (sprzedaż na odległość towarów importowanych) – 
dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez 
dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca 
uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z 
terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium 
państwa członkowskiego. Rozliczenie następuje w ramach tzw. 
procedury importu. 
 
W procedurze importu momentem powstania obowiązku 
podatkowego jest moment zaakceptowania płatności przez 
dostawcę.  
 
Wprowadzona instytucja pośrednika (obligatoryjna dla 
dostawców bez siedziby na terytorium UE, działającego jako 
przedstawiciel dostawcy do spraw procedury importu. Pośrednik 
odpowiada za zobowiązania podatkowe w zakresie swoich 
obowiązków solidarnie z podatnikiem. 
 
 



 
 

Art. 7a: za dostawcę towaru i podatnika VAT będzie uznany 
podmiot ułatwiający dokonywanie przy pomocy interfejsu 
elektronicznego:  

 SOTI w przesyłkach do wartości 150 euro  
 WSTO 
 dostawy towaru do podmiotu niebędącego podatnikiem 

 
Ułatwianie oznacza pomoc w nawiązaniu kontaktu między 
dostawcą a nabywcą. Podmiot nie ułatwia dostawy, jeśli jego 
działalność ogranicza się do przetwarzania płatności związanych 
z dostawą, oferowania lub reklamowania towarów, 
przekierowywania nabywców do innych interfejsów. 
 
Obowiązek podatkowy powstaje w momencie zaakceptowania 
płatności przez dostawcę. 
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