
IOSS ułatwia pobieranie, deklarację i opłacanie podatku VAT 
elektronicznym interfejsom, które sprzedają importowane towary 
na odległość nabywcom w UE. IOSS ułatwia również proces 
kupującemu, który ponosi opłatę tylko w momencie zakupu, 
a zatem nie zostaje obciążony żadnymi niespodziewanymi 
opłatami, kiedy towary zostają dostarczone. Jeśli interfejs 
elektroniczny nie jest zarejestrowany w IOSS, nabywca musi 
zapłacić podatek VAT i zazwyczaj opłatę celną naliczaną przez 
przewoźnika w momencie importu towarów do UE.

 Czym jest punkt 
kompleksowej obsługi towarów 
importowanych (IOSS)?

Gdy interfejs elektroniczny ułatwia sprzedaż na odległość 
towarów importowanych przez sprzedawcę, a towary:
 są wysyłane lub transportowane spoza UE w momencie 

ich sprzedaży;
 są wysyłane lub transportowane w przesyłkach o wartości 

nieprzekraczającej 150 EUR;
 nie podlegają podatkom akcyzowym (zwykle dotyczy to 

alkoholu lub wyrobów tytoniowych).

Uważa się, że interfejs elektroniczny ułatwia sprzedaż na 
odległość towarów importowanych, jeśli pozwala nabywcy 
i sprzedawcy na kontakt za pośrednictwem tego interfejsu 
elektronicznego, gdzie wynikiem końcowym jest sprzedaż 
towarów temu nabywcy.

 Kiedy interfejs elektroniczny 
odpowiada za zapłatę 
podatku VAT od sprzedaży 
na odległość importowanych 
towarów?

Od 1 lipca 2021 r. zwolnienie z podatku od towarów i usług (VAT) 
w zakresie importu towarów do UE o wartości nieprzekraczającej 
22 EUR zostanie zniesione. W związku z tym wszystkie towary 
importowane do UE będą podlegać opodatkowaniu VAT. Jeśli 
sprzedaż towarów nabywcom w UE jest ułatwiona za sprawą 
interfejsu elektronicznego, uznaje się, że interfejs elektroniczny 
dokonał sprzedaży i zasadniczo odpowiada za zapłatę podatku VAT.

Punkt kompleksowej obsługi towarów importowanych (IOSS) 
został stworzony w celu ułatwienia i uproszczenia deklaracji 
oraz płatności podatku VAT za sprzedaż na odległość 
importowanych towarów o wartości nieprzekraczającej 
150 EUR.

Co zmienia się od 1 lipca 2021 r.?

IOSS UŁATWIA POBIERANIE, 
DEKLARACJĘ I PŁATNOŚĆ 
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łatwiejsza sprzedaż internetowa

nowe  
przyszłościowe  
zasady dotyczące  
podatku VAT

WSZYSTKO, CO MUSZĄ  
PAŃSTWO WIEDZIEĆ O PUNKCIE 
KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI 
TOWARÓW IMPORTOWANYCH (IOSS)
Informacje dotyczące interfejsów elektronicznych ułatwiających sprzedaż



Sprzedaż na odległość towarów 
importowanych z państw trzecich 
lub terytoriów trzecich odnosi się do 
dostaw towarów wysyłanych lub 
transportowanych przez lub w imieniu 
dostawcy/sprzedawcy, w tym gdy 
dostawca interweniuje pośrednio  
w kwestii transportu lub wysyłki towarów 
do klienta w państwie członkowskim.

Interfejs elektroniczny powinien być 
rozumiany jako szeroki koncept, który 
pozwala dwóm niezależnym systemom 
lub systemowi oraz użytkownikowi 
końcowemu komunikować się za 
pomocą urządzenia lub programu. 
Interfejs elektroniczny może obejmować 
stronę internetową, portal, bramę 
sieciową, sklep internetowy, interfejs 
programowania aplikacji (API) itp.

Pośrednik to podatnik z siedzibą w UE. 
Musi on wypełnić zobowiązania określone w 

IOSS, w tym deklarację i płatność podatku 
VAT od sprzedaży na odległość towarów 
importowanych. Pośrednik ten otrzyma 
numer identyfikacyjny VAT IOSS dla każdego 
podatnika, dla którego został wyznaczony.

Podatnicy, którzy nie mają siedziby w 
UE, muszą wyznaczyć pośrednika, aby 
móc korzystać z IOSS. Inni podatnicy 
mogą wyznaczyć pośrednika, ale nie są 
do tego zobowiązani.

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.

Słowniczek użytych pojęć

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

Interfejsy elektroniczne zarejestrowane w IOSS, a nie 
rzeczywisty sprzedawca, będą płacić podatek VAT od 
sprzedaży naliczony nabywcy w państwie członkowskim UE. 
Stawką VAT jest ta obowiązująca w państwie członkowskim 
UE, w którym towary mają zostać dostarczone. Informacje 
na temat stawek podatku VAT w UE są dostępne zarówno na 
stronie internetowej Komisji Europejskiej,1 jak i na stronach 
internetowych krajowych organów podatkowych.

1 https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html

 Jak działa IOSS?

Interfejs elektroniczny może zostać zarejestrowany  
w portalu IOSS dowolnego państwa członkowskiego UE 
od 1 kwietnia 2021 r. Jeśli interfejs elektroniczny nie 
ma siedziby w UE, zwykle konieczne będzie wyznaczenie 
pośrednika z siedzibą w UE w celu wypełnienia zobowiązań 
VAT wynikających z IOSS.

Ta rejestracja IOSS jest ważna dla wszystkich sprzedaży 
towarów importowanych na odległość nabywcom w UE.

 W jaki sposób można 
zarejestrować interfejs 
elektroniczny w IOSS?

 pokazać/wyświetlić kwotę podatku VAT, która ma 
zostać zapłacona przez nabywcę w UE, najpóźniej po 
zakończeniu procesu zamawiania;

 pobrać podatek VAT od nabywcy w zakresie dostaw 
wszystkich towarów, dla których miejscem przeznaczenia 
jest państwo członkowskie UE;

 w miarę możliwości podać na fakturze cenę zapłaconą 
przez nabywcę w EUR;

 przesłać elektronicznie miesięczną deklarację VAT za 
pośrednictwem portalu IOSS w państwie członkowskim, w 
którym interfejs elektroniczny jest zarejestrowany w IOSS;

 Co musi zrobić interfejs 
elektroniczny korzystający z IOSS?

 dokonywać comiesięcznej płatności podatku VAT 
zadeklarowanego w deklaracji podatku VAT do państwa 
członkowskiego, w którym interfejs elektroniczny 
zarejestrowany jest w IOSS;

 prowadzić przez 10 lat rejestry wszystkich kwalifikujących 
się sprzedaży IOSS, które interfejs elektroniczny ułatwiał;

 współpracować z rzeczywistym sprzedawcą towarów, aby 
informacje wymagane do odprawy celnej w UE, w tym numer 
identyfikacyjny VAT IOSS, docierały do odprawy celnej UE, 
do której towary będą importowane.

Elektroniczny interfejs nie musi pobierać ani/lub 
deklarować podatku VAT od sprzedaży na odległość 
importowanych towarów w następujących 
okolicznościach:
 Rzeczywisty sprzedawca sprzedaje kilka towarów 

temu samemu nabywcy, a te towary są wysyłane 
w paczce o wartości przekraczającej 150 EUR. 
Te towary będą opodatkowane podczas importu 
do państwa członkowskiego UE.

BĘDĄ MIAŁY 
ZASTOSOWANIE 
PEWNE WYJĄTKI


