nowe
przyszłościowe
zasady dotyczące
podatku VAT

łatwiejsza sprzedaż internetowa

WSZYSTKO, CO MUSISZ
WIEDZIEĆ O NOWYCH
ZASADACH VAT W HANDLU
ELEKTRONICZNYM
Informacje dla operatorów pocztowych i kurierów

Co zmienia się od 1 lipca 2021 r.?
W lipcu 2021 r. zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące podatku
VAT w odniesieniu do sprzedaży na odległość towarów z i spoza
UE. Od 1 lipca 2021 r. zwolnienie z podatku od towarów i usług
(VAT) w zakresie importu towarów o wartości nieprzekraczającej
22 EUR zostanie zniesione.
W związku z tym wszystkie towary importowane do UE będą
podlegać opodatkowaniu VAT. W przypadku importowanych
towarów o wartości nieprzekraczającej 150 EUR dostępne są dwa
uproszczone mechanizmy pobierania podatku VAT:
1. Jeden dla sprzedawców internetowych oraz sklepów
internetowych / platform, którzy mogą pobierać podatek VAT
bezpośrednio od nabywcy oraz deklarować i opłacać ten podatek
VAT w nowym systemie internetowym − punkcie kompleksowej
obsługi towarów importowanych (IOSS)1;
2. Jeden dla operatorów pocztowych i kurierów w celu deklaracji
i opłacenia podatku VAT z tytułu importu (uregulowania
szczególne), w przypadku, gdy sprzedawcy lub sklepy internetowe
/ platformy nie zdecydowały się zarejestrować w IOSS.
1

Nic się nie zmienia w zakresie pobierania opłat celnych i podatku
VAT od importowanych towarów o wartości przekraczającej 150 EUR.
Jako kluczowi gracze w sektorze transportu i dystrybucji towarów,
zazwyczaj jako pierwsi deklarujecie towary do odprawy celnej.
Uzyskajcie informacje i doradźcie klientom, jak dostosować się
do nowego procesu.

DOSTOSUJCIE PROCESY I
PROCEDURY DO NOWYCH
ZASAD DOTYCZĄCYCH
PODATKU VAT

Więcej informacji na temat IOSS można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://ec.europa.eu/vat-ecommerce
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A co ze sprzedażą na
odległość wewnątrz UE?

Co muszą zrobić operatorzy
pocztowi i kurierzy?
Rejestrując się w systemie IOSS, sprzedawcy internetowi lub sklepy
internetowe / platformy otrzymują numer VAT IOSS. Ten numer VAT
IOSS jest używany przez operatorów pocztowych i firmy kurierskie
do deklarowania towarów w urzędach celnych w momencie importu.
Mogą to zrobić w każdym państwie członkowskim, niezależnie od
miejsca docelowego towarów. Urzędy celne weryfikują ważność
numeru VAT IOSS, a następnie paczka może zostać dostarczona
do klienta. Nic prostszego!
Jeśli sprzedawcy internetowi lub sklepy internetowe / platformy
nie zarejestrują się w IOSS, podatek VAT musi zostać pobrany
zanim towary zostaną dostarczone do klienta. W takiej sytuacji
towary mogą zostać poddane odprawie celnej tylko w państwie
członkowskim, w którym zostaną dostarczone do klienta. Pobranie
podatku VAT może nastąpić:
korzystając z uregulowań szczególnych: operatorzy pocztowi
i kurierzy będą pobierać podatek VAT od klienta i płacić go
właściwym organom co miesiąc.
Uproszczenie to zapewnia operatorom pocztowym i kurierom
korzyści w zakresie przepływów pieniężnych, celem zrekompensowania dodatkowych czynności administracyjnych związanych
z pobieraniem podatku VAT;
poprzez zastosowanie standardowych procedur celnych: klient
zapłaci podatek VAT operatorom pocztowym, kurierom lub
bezpośrednio właściwym organom.

Zasady dotyczące sprzedaży towarów na odległość wewnątrz
UE stają się łatwiejsze dla firm internetowych oraz sklepów
internetowych / platform, co prowadzi do zmniejszenia obciążeń
administracyjnych i tworzenia przestrzeni dla szerszego handlu
elektronicznego w UE. Ponieważ wewnątrz UE nie ma granic,
operatorzy pocztowi i kurierzy mogą korzystać z Jednolitego Rynku
Cyfrowego w UE.

Korzyści dla operatorów
pocztowych i kurierów
większa odpowiedzialność: Jako kluczowi gracze w sektorze
transportu i dystrybucji towarów, zazwyczaj jako pierwsi
deklarujecie towary do odprawy celnej;
szybszy proces: Nowe zasady, w tym przejście na elektroniczne
przesyłanie danych, mają na celu definitywne uproszczenie
procedur i zapewnienie szybszej odprawy celnej, dzięki czemu
będziecie mogli szybciej dostarczać towary swoim klientom.

Słowniczek
Sprzedaż na odległość towarów
importowanych z państw trzecich
lub terytoriów trzecich odnosi się
do dostaw towarów wysyłanych lub
transportowanych przez lub w imieniu
dostawcy, w tym gdy dostawca
interweniuje pośrednio w kwestii
transportu lub wysyłki towarów do klienta
w państwie członkowskim.
Wewnątrzunijna sprzedaż towarów
na odległość dotyczy towarów (które
są już w swobodnym obrocie w UE)

znajdujących się w jednym państwie
członkowskim, sprzedawanych i
wysyłanych przez lub w imieniu
dostawcy do klienta w innym państwie
członkowskim.
Państwa członkowskie UE to Austria,
Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy,
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa,
Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy,
Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja,
Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/vat-ecommerce

