
UPROŚĆ SWOJĄ PRACĘ W ZAKRESIE 
PODATKÓW, KORZYSTAJĄC Z PUNKTU 
KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z punktu kompleksowej 

obsługi, będą Państwo mogli:

 zarejestrować się w jednym państwie członkowskim UE  

i móc korzystać z tej rejestracji w całej UE;

 zadeklarować i opłacić należny podatek VAT za wszystkie 

kwalifikujące się transakcje sprzedaży transgranicznej w UE, 

wyłącznie w kraju, w którym są Państwo zarejestrowani.

NABYWCY DOCENIĄ, ŻE...
 kupując towary online, będą znać całkowitą cenę (w tym 

podatek VAT) w momencie sprzedaży;

  skorzystają z szybszej dostawy towarów;

  jeśli kupują w sklepie internetowym lub od sprzedawcy 

korzystającego z punktu kompleksowej obsługi, nie powinni 

ponosić nieprzewidzianych kosztów podatkowych/celnych, 

jeśli towary pochodzą spoza UE.

BĘDZIE MOŻNA 
SKORZYSTAĆ 
Z NOWYCH 
ZASAD, JEŚLI 
JEST SIĘ…

 firmą sprzedającą 

towary online 

 LUB

 sklepem internetowym 

bądź platformą

Czas przygotować firmę na nowe, przyszłościowe 
zasady dotyczące podatku VAT

NOWE ZASADY HANDLU 
ELEKTRONICZNEGO 
ZACZNĄ OBOWIĄZYWAĆ 
W LIPCU 2021 R.

Zasady te:

 zapewnią że  podatek VAT został opłacony w miejscu 

korzystania z towarów i usług;

 stwarzają jednolity system VAT dla transgranicznych 

dostaw towarów i usług;

 oferują firmom prosty i jednolity system składania deklaracji 

i opłacania zobowiązań VAT w UE za pośrednictwem 

punktu kompleksowej obsługi VAT.

Istniejący mini punkt kompleksowej obsługi (MOSS) zostanie 

rozszerzony i stanie się punktem kompleksowej obsługi VAT (OSS).

Będzie on obejmował:

 wszystkie usługi trans-graniczne świadczone nabywcom;

 sprzedaż towarów na odległość wewnątrz UE i niektóre krajowe 

dostawy towarów ułatwiane przez interfejsy elektroniczne;

 sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw 

trzecich w przesyłkach o wartości do 150 EUR.

NOWE PRZYSZŁOŚCIOWE 
ZASADY DOTYCZĄCE 
PODATKU VAT. ŁATWIEJSZA 
SPRZEDAŻ INTERNETOWA

NOWE ZASADY DOTYCZĄCE 
PODATKU VAT ZAPEWNIAJĄ 
RÓWNE SZANSE DLA FIRM W 
UE I WPROWADZAJĄ PROSTSZE 
ZASADY DOTYCZĄCE PODATKU 
VAT DLA FIRM ZAANGAŻOWANYCH 
W TRANSGRANICZNĄ 
SPRZEDAŻ INTERNETOWĄ

SZACUJE SIĘ, ŻE KORZYSTANIE  
Z PUNKTU KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI 
OGRANICZY BIUROKRACJĘ  
W FIRMACH INTERNETOWYCH NAWET O 95%
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