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Przedmowa
Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce raport „Podatki dla eCommerce”, przygotowany przez ekspertów Advicero Tax, pod patronatem
Izby Gospodarki Elektronicznej.
Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce
w Europie. Obecnie rynek ten jest wart około 6,5 mld euro, a obserwując
dynamikę wzrostu, mieszczącego się pomiędzy 20 a 25 procent rocznie,
można niewątpliwie stwierdzić, że największe możliwości zakupów online
w Polsce są jeszcze przed nami ,
Polska jest szóstym krajem pod względem liczby ludności w Unii Europejskiej,
z populacją rzędu 38,5 mln osób. Według badań Gemius oraz Izby
Gospodarki Elektronicznej zaprezentowanych w raporcie E-commerce w
Polsce na 2014 r. około 46% deklaruje, że robi zakupy w Internecie. Biorąc
pod uwagę tempo wzrostu, polski rynek e-commerce dogoni wkrótce rynki
najbardziej rozwiniętych krajów europejskich.
W Polsce istnieje około 12.000 sklepów internetowych. Według najnowszych
badań ponad połowa transakcji internetowych dotyczy akcesoriów
modowych (26%) oraz odzieży (25,8%). Warto zauważyć, że co najmniej 2/3
polskich sklepów internetowych osiąga pozytywne wyniki finansowe.
Większość sklepów jest zakładana przez jedną lub dwie osoby i stanowi
mikroprzedsiębiorstwa. Nowi gracze mogą wciąż korzystać z faktu, że rynek ecommerce w Polsce nie jest jeszcze nasycony i profesjonalne, wysokiej jakości
sklepy internetowe mają idealną okazję do wejścia na polski rynek.
Co istotne, również sposób płatności za zakupy on-line w Polsce nie odbiega
od standardów europejskich. Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych
przez Gemius oraz Izbę Gospodarki Elektronicznej w Polsce najpopularniejszą
formą płatności stały się przelewy online (75%), obok płatności przy odbiorze
przesyłki (65%) oraz korzystania z serwisów płatności (64%). Dodatkowo na
popularności zyskują również płatności mobilne.
Wszystkie wymienione czynniki wskazują na ogromny potencjał polskiego
rynku e-commerce. Największe, do tej pory stacjonarne, sklepy detaliczne
otwierają platformy online dla polskich klientów. W ciągu najbliższych lat
polski rynek e-commerce będzie nadal rosnąć i eksperci zgadzają się, że

© 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved.

4

Podatki dla e-Commerce

obecne prognozy oferują wspaniałe możliwości dla przedsiębiorstw
widzących swoje miejsce w sprzedaży detalicznej online w Polsce.
W niniejszym raporcie chcielibyśmy przybliżyć Państwu wybrane podatkowe
i księgowe aspekty prowadzenia działalności w branży e-commerce. Mamy
nadzieję, że nasza publikacja ułatwi codzienne prowadzenia biznesu
i pomoże rozwiązać wątpliwości, jakie mogły już pojawić się albo pojawią się
w przyszłości. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z nami
pod adresem: office@advicero.eu
Życzymy miłej lektury!
Katarzyna Klimkiewicz-Deplano
Partner, Doradca Podatkowy

O Advicero
Advicero Tax jest niezależną spółką oferującą kompleksowe usługi
doradztwa podatkowego. W ramach grupy świadczymy również usługi
prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczania płac.
Advicero Tax została założona przez wykwalifikowanych doradców,
mających szerokie i wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów polskich
i zagranicznych. Korzystając z naszego doświadczenia zdobytego podczas
pracy w najlepszych praktykach doradczych, świadczymy usługi
na
najwyższym
poziomie
jakości
i
w
standardach
znanych
z międzynarodowych firm doradczych. Rozumiemy biznes naszych Klientów,
dlatego wychodzimy naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom poprzez
właściwe dopasowanie naszej oferty, łączącej w sobie komplementarność,
wysoką jakość proponowanych usług i elastyczne podejście naszych
doradców.
Nasze doświadczenie wyznacza zakres naszej oferty, która obejmuje
w szczególności następujące zakresy:
 doradztwo dla branży detalicznej i FMCG: (i) optymalizacja bieżącej
działalności operacyjnej, (ii) doradztwo w zakresie umów najmu
i wynikających z nich rozliczeń, (iii) rozliczenia podatkowe sprzedaży
on-line;

© 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved.

5

Podatki dla e-Commerce

 doradztwo dla rynku energetycznego: (i) doradztwo w zakresie
nabycia i zbycia aktywów, (ii) doradztwo w zakresie zawierania umów
najmu, (iii) optymalne podatkowo struktury przepływów pomiędzy
spółkami z grupy, (iv) podatkowe rozliczenia kosztów inwestycyjnych,
(v) podatkowe rozliczenia działalności bieżącej;
 doradztwo dla rynku nieruchomościowego i budowlanego:
(i) doradztwo transakcyjne (share i asset deals), (ii) due diligence,
(iii) bieżące doradztwo związane z zarządzaniem nieruchomościami,
(iv) rozliczenia podatkowe z najemcami, (v) optymalizacja struktur
holdingowych i finansowania, (vi) doradztwo w zakresie umów o usługi
budowlane;
 doradztwo dla funduszy inwestycyjnych: (i) optymalne struktury
na nabycie i zbycie aktywów, (ii) doradztwo transakcyjne,
(iii) doradztwo w zakresie zwolnień podmiotowych w podatku
dochodowym, (iv) optymalizacja podatkowa w zakresie bieżącej
działalności;
 rozstrzyganie sporów z organami podatkowymi (postępowania przed
organami
pierwszej
i
drugiej
instancji,
postępowania
sądowoadministracyjne, wnioski o zwrot nadpłat);
 weryfikacja sprawozdań finansowych, obowiązków raportowych.
Świadczymy usługi w języku polskim, angielskim, niemieckim i włoskim.
Naszą misją jest wspieranie biznesu naszych Klientów i dostarczanie im
odpowiednich usług doradczych, aby mogli prowadzić swoją działalność
w sposób optymalny i bezpieczny.
Nasze podejście to wykonywanie usług doradztwa na najwyższym poziomie
jakości i z najwyższą starannością, przy wyborze właściwych specjalistów
i właściwego pakietu usług.
Nexia International
Advicero Tax Sp. z o.o. jest członkiem Nexia International (Nexia).
Nexia International to międzynarodowa sieć niezależnych firm doradczych
i księgowych zapewniająca szeroki zakres usług audytorskich, doradczych
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i podatkowych. Nexia posiada 570 biur w 100 centralnych punktach
finansowych i gospodarczych świata. To strategiczne rozmieszczenie
placówek
Nexia
pozwala
na
spełnienie
wysokich
wymagań
międzynarodowych klientów, począwszy od prywatnych podmiotów,
a kończąc na właścicielach dużych przedsiębiorstw.
Członkowie sieci współpracują ze sobą i wymieniają się pomysłami mając
na uwadze przede wszystkim indywidualne potrzeby klientów związane ściśle
z globalną działalnością biznesową, jak i finansową.
Głównym celem sieci jest zapewnienie wysokiej jakości usług doradczych
na skalę międzynarodową oraz stworzenie platformy wspólnych wartości
i trwałych relacji pomiędzy firmami członkowskimi.
Nexia International nie dostarcza usług we własnym imieniu. Nexia i jej
członkowie nie są także częścią światowego partnerstwa. Nexia International
nie bierze ewentualnej odpowiedzialności za czyny bądź też zaniechania
oraz zobowiązania któregokolwiek z członków. Każda firma członkowska
należąca do Nexia International jest odrębną osobą prawną.
Znaki towarowe NEXIA INTERNATIONAL, NEXIA, a także logo NEXIA są
własnością Nexia International Limited i używane są na podstawie
stosownych licencji.
Wszelkie odniesienia do Nexia lub Nexia International są własnością Nexia
International Limited.
Więcej informacji: www.nexia.com.
Niniejsza broszura zawiera ogólne informacje na temat aspektów
podatkowych działalności e-Commerce w Polsce. Raport nie stanowi porady
prawnej ani podatkowej i nie może być za taką uznawany. Przed
wykorzystaniem przedstawionych informacji dla celów prowadzonej
działalności biznesowej bądź też podjęciem decyzji w oparciu o informacje
przedstawione w poniższym raporcie sugerujemy kontakt z zespołem
Advicero Tax.
Wszelkie działania w oparciu o treści zawarte w niniejszym raporcie powinny
być wcześniej skonsultowane z profesjonalnymi doradcami.
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Autorzy / eksperci
Advicero Tax:
Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, Partner, Doradca podatkowy
Aleksandra Kozłowska, Menedżer, Doradca podatkowy
Karolina Krąp, Konsultant
Paweł Śliwka, Konsultant

PATRYCJA SASS-STANISZEWSKA
Członek Zarządu
Izba Gospodarki Elektronicznej
„Raport stanowi skompensowaną wiedzę dla przedsiębiorcy z zakresu
prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i zagranicą. Jest istotnym
źródłem informacji również dla firm zagranicznych planujących otworzyć
działalność w Polsce. Warto zapoznać się z kontentem raportu
podejmując kroki w zakresie e-commerce”.

Izba Gospodarki Elektronicznej:
Izba Gospodarki Elektronicznej reprezentuje i wspiera interesy firm
związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie.
Misją e-Izby jest rozwój polskiej branży e-commerce poprzez współpracę,
wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną
reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej
administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi
w kraju i na świecie.
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Główne cele Izby Gospodarki Elektronicznej to:
 reprezentowanie i wspieranie interesów gospodarczych firm
związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w Izbie,
 rozwój gospodarki w różnych jej branżach w kraju i Europie dzięki
wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych i
komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet oraz sprzętu i
oprogramowania oraz ich praktycznych zastosowań w
prowadzeniu działalności gospodarczej,
 wspieranie przedsiębiorców (zwłaszcza małych i średnich)
poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz rozwiązań
technologicznych,
 wspieranie społeczeństwa w korzystaniu z rozwiązań cyfrowych.
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Rozdział I:
Jak zacząć – formy
prowadzenia działalności
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1. Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce
W Polsce działalność gospodarczą można prowadzić
zasadniczo w następujących formach:
 indywidualna działalność gospodarcza (w tym
w ramach spółki cywilnej);
 spółki handlowe, dzielące się na:
 spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością oraz akcyjna);
 spółki osobowe (spółka jawna, partnerska,
komandytowa, komandytowo-akcyjna);
 oddział przedsiębiorcy zagranicznego;
 przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego.
Spółdzielnie,
stowarzyszenia,
fundacje
oraz
formy
transgraniczne, takie jak spółka europejska, czy europejskie
zgrupowanie interesów gospodarczych, które również mogą
służyć prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce,
pozostają poza zakresem niniejszego opracowania.
Należy podkreślić, że powszechnie obowiązującą zasadą jest
swoboda prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże,
w niektórych przypadkach prowadzenie działalności
gospodarczej może podlegać ograniczeniom podmiotowym,
tj. ze względu na status podmiotu (dotyczy to przede
wszystkim podmiotów zagranicznych) lub przedmiotowym, tj.
ze względu na rodzaj podejmowanej działalności
gospodarczej (niektóre rodzaje działalności wymagają
uzyskania uprzedniej koncesji, licencji, zgody, występują też
tzw. działalności regulowane).
Przyszły przedsiębiorca podejmując decyzję o zamiarze
prowadzenia jakiejkolwiek działalności musi wybrać formę,
w jakiej będzie ona prowadzona. Wybór ten jest bardzo
ważny, gdyż niesie ze sobą konsekwencje własnościowe,
podatkowe,
czy
związane
z
odpowiedzialnością
za zobowiązania.
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2. Rodzaje spółek w Polsce
W Polsce spółki dzielą się na cywilne oraz handlowe. Spółka
cywilna jako jedyna jest regulowana przepisami zawartymi
w kodeksie cywilnym. Pozostałe spółki handlowe podlegają
regulacjom kodeksu spółek handlowych.
Spółka cywilna nie posiada ani osobowości prawnej, ani Spółka cywilna
zdolności
do
podejmowania
czynności
prawnych.
Podmiotami wobec prawa są wspólnicy spółki cywilnej, którzy
działają poprzez zarejestrowane działalności gospodarcze.
Wszelkie prawa i obowiązki związane z funkcjonowaniem
spółki należą do wspólników. Cechą spółki cywilnej jest
solidarna odpowiedzialność wspólników – własnym majątkiem
– za zobowiązania prowadzonego podmiotu. Spółka cywilna
powstaje dzięki umowie zawartej między wspólnikami w formie
pisemnej.
Spółki handlowe są szczegółowo regulowane przepisami Spółki handlowe
kodeksu spółek handlowych. Spółki handlowe powszechnie
są dzielone na spółki osobowe oraz kapitałowe. Tylko spółki
kapitałowe posiadają osobowość prawną.

Podział spółek handlowych:
Spółki osobowe:
 jawna,
 partnerska,
 komandytowa,
 komandytowo-akcyjna.

Spółki kapitałowe:
 z ograniczoną
odpowiedzialnością,
 akcyjna.

Największą
różnicę
między
spółkami
osobowymi
a kapitałowymi
stanowi
kwestia
odpowiedzialności
za zobowiązania spółki. W spółkach osobowych wspólnicy
odpowiadają całym swoim majątkiem. Zatem istnieje ryzyko, iż
o ile majątek spółki nie będzie wystarczający na spłatę
zobowiązań,
niezaspokojeni
wierzyciele
zwrócą
się
12 | S t r o n a
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do wspólników, którzy będą zobowiązani do pokrycia
należności z prywatnych majątków. Formuła spółek
kapitałowych – a wiec spółki z o.o. i spółki akcyjnej – wyłącza
takie ryzyko. Mankamentem spółek kapitałowych jest
natomiast podwójne opodatkowanie zysku. Podatek płacony
jest zarówno przez spółkę, która zysk wypracowała, jak i przez
wspólnika, któremu jest on wypłacany w postaci dywidendy.
W przypadku większości spółek osobowych (z wyjątkiem spółki
komandytowo-akcyjnej)
opodatkowanie
zysku
spółki
występuje tylko na poziomie wspólników.

3. Charakterystyka spółek
Spółka jawna

Spółka jawna to spółka osobowa, która nie jest osobą
prawną, wiec prawo i obowiązek do reprezentowania spółki
może mieć każdy ze wspólników. Za zobowiązania spółki
odpowiada każdy ze wspólników całym swoim majątkiem,
niezależnie od wysokości wniesionych wkładów. Umowa spółki
jawnej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Spółka jawna podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym (KRS).

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest przeznaczona dla osób wykonujących
wolne zawody, takie jak adwokat, aptekarz, architekt, biegły
rewident, doradca podatkowy, lekarz, notariusz, rzecznik
patentowy, rzeczoznawca, tłumacz przysięgły. Partnerzy
mogą reprezentować spółkę samodzielnie lub powierzyć
reprezentowanie i prowadzenie spraw spółki zarządowi.
Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki
powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przez
pozostałych partnerów oraz za zobowiązania powstałe
w wyniku działań lub zaniedbań osób zatrudnionych
przez spółkę, a podlegających kierownictwu innego partnera.
Spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej, zalicza się
do spółek osobowych, a jej umowa wymaga formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Spółka partnerska podlega
rejestracji w KRS.

13 | S t r o n a
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Spółka komandytowa również nie posiada osobowości Spółka
prawnej. Jej podstawową cechą charakterystyczną jest komandytowa
podział na wspólników o różnym stopniu odpowiedzialności
wobec zobowiązań spółki. Komplementariusz odpowiada
w spółce komandytowej za zobowiązania całym swoim
majątkiem bez ograniczeń. W spółce występuje także drugi
rodzaj wspólnika, komandytariusz – ten z kolei odpowiada
jedynie do ustalonej w umowie sumy komandytowej. Spółka
komandytowa podlega rejestracji w KRS.
Spółka komandytowo-akcyjna stanowi połączenie spółki Spółka
komandytowej ze spółką akcyjną. Tutaj także występują dwa komandytoworodzaje wspólników – komplementariusze i akcjonariusze. akcyjna
Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym
swoim majątkiem, akcjonariusz z kolei w ogóle nie odpowiada
za zobowiązania. Spółka komandytowo-akcyjna wymaga
wprowadzenia obowiązkowego kapitału zakładowego
w wysokości minimum 50 000 zł. Umową spółki komandytowoakcyjnej jest statut. Spółka komandytowo-akcyjna podlega
rejestracji w KRS.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) Spółka z o.o.
należy do spółek kapitałowych – wymagany kapitał
zakładowy to 5 000 zł. Spółka z o.o. posiada osobowość
prawną, a jej umowa musi być sporządzona w postaci aktu
notarialnego. Wyjątek sanowi rejestracja spółki przez Internet –
taka możliwość weszła z dniem 1 stycznia 2012 roku. Zmiana
umowy spółki z o.o. wymaga, co do zasady, formy notarialnej.
Spółka z o.o. podlega rejestracji w KRS, co musi zostać
ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jednym z
głównych powodów, dla których przedsiębiorcy wybierają
spółkę z o.o., jest wyłączenie odpowiedzialności wspólników
za zobowiązania spółki. Jest to ogromna zaleta, której
pozbawione są spółki osobowe oraz spółka cywilna. W spółce
z o.o. za zobowiązania spółki odpowiadają swoim majątkiem
osobistym członkowie zarządu i likwidatorzy. Plusem spółki
kapitałowej jest możliwość prowadzenia jej w formie
jednoosobowej.
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Spółka akcyjna Spółka akcyjna jest najbardziej rozbudowanym i prawnie
chronionym podmiotem gospodarczym. Jej umową jest
statut tworzony w postaci aktu notarialnego. Spółka akcyjna
to taka forma działalności gospodarczej, której podstawę
stanowi kapitał akcyjny dzielący się na akcje o równej
wartości nominalnej. Minimalny kapitał spółki to 100 000 zł,
a wartość jednej akcji nie może być niższa niż 1 grosz. Akcje
należą do akcjonariuszy, którzy nie odpowiadają osobiście
za zobowiązania spółki. Władzami spółki są Zarząd i Rada
Nadzorcza. Jej wspólnikami są akcjonariusze posiadający
określone ilości akcji upoważniających do otrzymywania
wyznaczonej części dywidendy. Spółka akcyjna posiada
prawa do emisji akcji na giełdach papierów wartościowych.
Spółka akcyjna podlega rejestracji w KRS.

4. Prowadzenie działalności w Polsce przez spółkę zagraniczną
Działalność gospodarczą na terytorium naszego kraju mogą
prowadzić nie tylko przedsiębiorcy krajowi, ale również,
w określonym zakresie, przedsiębiorcy zagraniczni. Formami
organizacyjnymi, w których przedsiębiorcy zagraniczni mogą
działać na terytorium Polski, są w szczególności oddziały
i przedstawicielstwa.
Oddział

Oddział służy do wykonywania działalności gospodarczej
przez przedsiębiorcę zagranicznego (w zakresie przedmiotu
działalności przedsiębiorcy zagranicznego). Oddziały wpisuje
się do rejestru przedsiębiorców KRS. Oddziały mogą być
tworzone przede wszystkim przez przedsiębiorców z państw
członkowskich UE oraz państw należących do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (np. Norwegii). Utworzenie oddziału
przez przedsiębiorców z innych państw jest ograniczone
i możliwe na zasadzie wzajemności (tzn. jeśli prawo tych
państw dopuszcza polskich przedsiębiorców do utworzenia na
ich terytorium oddziału). Jednym z obowiązków przedsiębiorcy
zagranicznego jest używanie do oznaczenia swojego oddziału
oryginalnej nazwy przedsiębiorcy oraz przetłumaczonej na
język polski formy prawnej (np. spółka jawna) z dodaniem
wyrazów „oddział w Polsce”. Przedsiębiorca zagraniczny
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tworzący oddział jest obowiązany ustanowić osobę
upoważnioną w oddziale do reprezentowania przedsiębiorcy
zagranicznego.
Przedsiębiorcy
zagraniczni
mogą
również
tworzyć Przedstawicielstwo
na terytorium Polski przedstawicielstwa. Podstawową różnicą
pomiędzy oddziałem a przedstawicielstwem jest cel, w jakim
tworzone są obie instytucje. Przedstawicielstwo może
obejmować wyłącznie działalność w zakresie reklamy
i promocji przedsiębiorcy zagranicznego, podczas gdy
oddział jest tworzony w celu prowadzenia działalności
gospodarczej. Warto wskazać, że przedstawicielstwa mogą
być
tworzone
przez
przedsiębiorców
bez
względu
na przynależności państwową ich siedziby. Jest to istotna
różnica w porównaniu do oddziału, którego utworzenie może
być, jak wskazano powyżej, ograniczone.
Należy zaznaczyć, że przedstawicielstwa mogą być tworzone
również przez osoby zagraniczne powołane do promocji
gospodarki kraju, w którym znajduje się ich siedziba.
Przedstawicielstwa
wpisywane
są
do
rejestru
przedstawicielstw
(prowadzony
przez
Ministerstwo
Gospodarki).
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Rozdział II:
Rejestracja
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W poniższym rozdziale przedstawiamy podstawowe procedury
rejestracyjne oraz plan czynności, które trzeba wykonać, aby
założyć własną firmę lub spółkę.

1.Lokalizacja

wybierz miejsce siedziby swojej firmy

2. Rejestracja

zarejestruj firmę w urzedzie gminy, miasta
lub w KRS

3. Podatki

zarejestruj się dla celów podatkowych,
statystycznych oraz ubezpieczeniowych

4. Rachunek
bankowy

otwórz dla firmy rachunek bankowy

5. Start

rozpocznij działalność

1. Rejestracja prawna
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą
w Polsce zobowiązany jest do rejestracji w odpowiednim
rejestrze. W zależności od wybranej formy prawnej
prowadzenia
działalności
gospodarczej
podmiot
zobowiązany będzie zarejestrować się w jednym z poniższych
rejestrów:
 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS),
 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG).
Osoby fizyczne działające w ramach jednoosobowej
działalności gospodarczej oraz wspólnicy spółek cywilnych
rejestrują się w CEIDG, spółki prawa handlowego
zobowiązane są zaś do rejestracji w rejestrze przedsiębiorców
KRS.
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Rejestr przedsiębiorców KRS prowadzony jest przez wydziały
gospodarcze właściwych sądów rejonowych, do których
podmiot pragnący rozpocząć działalność gospodarczą
zobowiązany jest złożyć, na odpowiednich formularzach
urzędowych, wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców.
Wpis ma charakter konstytutywny, co oznacza, że
przedsiębiorca uzyskuje osobowość prawną (w przypadku
spółek kapitałowych) czy też status jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, dopiero od dnia wpisu
do KRS.
CEIDG, rejestr właściwy dla podmiotów działających
jednoosobowo
oraz
wspólników
spółek
cywilnych,
prowadzony jest przez Ministra Gospodarki. W praktyce
wnioski o wpis do rejestru podmiot składa do właściwego
Urzędu Gminy bądź też poprzez stronę internetową rejestru
CEIDG. Co ważne, rejestracja w CEIDG jest zwolniona
z jakichkolwiek opłat.

2. Rejestracja podatkowa
Podatnik
prowadzący
działalność
gospodarczą Uzyskanie numeru
zobowiązany jest do uzyskania identyfikatora podatkowego NIP
NIP (numer identyfikacji podatkowej). Przedsiębiorcy
podlegający wpisowi do KRS nie muszą składać do urzędu
skarbowego odrębnego wniosku o nadanie NIP. KRS po
rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców zobowiązany
jest do przesłania podstawowych danych wykazywanych
na formularzach rejestracyjnych podmiotu do właściwego
urzędu skarbowego, który to nadaje numer NIP podatnika,
nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania danych
podatnika z KRS. W konsekwencji, podatnik wraz z decyzją
o rejestracji prawnej w KRS otrzymuje potwierdzenie nadania
NIP przez urząd skarbowy.
Przedsiębiorcy rejestrujący się w CEIDG składają wniosek
o nadanie NIP w ramach wniosku o wpis do CEIDG. Podatnik
składa wniosek o nadanie numeru, który, analogicznie jak w
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przypadku podmiotów podlegającym wpisowi do KRS,
przekazywany jest przez CEIDG do właściwego urzędu
skarbowego nie później niż w następnym dniu roboczym
po wpisaniu podmiotu do CEIDG.
Niemniej jednak, przedsiębiorcy rejestrujący się w KRS już
po otrzymaniu NIP powinni złożyć zgłoszenie identyfikacyjne
w zakresie danych uzupełniających na formularzu NIP-8.
Formularz zawiera dane nie objęte obowiązkiem wpisu
do KRS, jednak istotne z punktu widzenia urzędu
skarbowego, takie jak numer rachunku bankowego
podatnika, miejsce przechowywania ksiąg podatkowych czy
też miejsce prowadzenia działalności.
Rejestracja W
przypadku
rejestracji
podatkowej
przedsiębiorcy
pomiotów zagranicznego w Polsce podmiot powinien złożyć formularz
zagranicznych NIP-2 wraz z odpowiednimi dokumentami wymaganymi przez
urząd
skarbowy.
Zakres
dodatkowych
dokumentów
składanych wraz z formularzem rejestracyjnym NIP-2 różni się
w zależności od celu, w jakim podmiot zagraniczny dokonuje
rejestracji podatkowej w Polsce i obejmuje m.in. umowę
spółki, wyciąg spółki z odpowiedniego rejestru handlowego
czy też umowę rachunku bankowego. Warto pamiętać, że
wszelkie dodatkowe dokumenty składane do urzędu
skarbowego powinny posiadać tłumaczenie przysięgłe.
Numer REGON Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność w Polsce
zobowiązany jest także do uzyskania unikatowego numeru
REGON (dziewięciocyfrowy numer podmiotu w Krajowym
Rejestrze Gospodarki Narodowej, wydawany przez Główny
Urząd Statystyczny). Wpisowi do REGON podlegają
informacje dotyczące przedsiębiorcy jak i prowadzonej przez
niego działalności, przykładowo: forma prawna prowadzenia
działalności gospodarczej, wykaz rodzajów działalności, data
rozpoczęcia działalności itp. W przypadku rejestracji w CEIDG
podmiot składając wniosek automatycznie występuje
o nadanie numeru REGON i nie jest zobowiązany do
składania dodatkowych formularzy. W tej sytuacji CEIDG
przesyła dane do GUS, gdzie Urząd Statystyczny w ciągu
7 dni nadaje unikatowy numer REGON. W przypadku
rejestracji w KRS, analogicznie jak w przypadku NIP, KRS po
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dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru przedsiębiorców
przesyła do Głównego Urzędu Statystycznego dane
podmiotu, któremu nadany ma być numer REGON.
Konsekwentnie, analogicznie jak w przypadku NIP, wraz
z decyzją o rejestracji podmiotu w KRS podatnik otrzymuje
potwierdzenie nadania numeru REGON.
Przedsiębiorcy, którzy planują zatrudnienie pracowników, ZUS
muszą zarejestrować się jako płatnicy ZUS w lokalnym oddziale
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprzez złożenie
odpowiednich formularzy.
Poza wskazanymi wyżej obowiązkami rejestracyjnymi Rejestracja VAT
przedsiębiorcy dokonujący dostaw towarów i usług
generalnie zobowiązani są do rejestracji jako podatnicy
podatku od towarów i usług (VAT).
W przypadku, gdy sprzedaż w danym roku nie przekracza
kwoty 150.000 złotych, podmioty mogą prowadzić działalność
jako podatnicy zwolnieni z podatku od towarów i usług.
Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z VAT lub z niego
zrezygnował, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc
od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub
zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze
zwolnienia.
Zgodnie z polską ustawą o podatku od towarów i usług
obowiązkową rejestracją VAT, niezależnie od limitu sprzedaży,
objęte są podmioty, które:
 Prowadzą sprzedaż alkoholu i innych towarów objętych
akcyzą (z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów
tytoniowych),
 Dostarczają nowe środki transportu (np. samochody),
 Dostarczają wyroby z metali szlachetnych lub
z udziałem tych metali,
 Sprzedają tereny budowlane lub przeznaczone pod
zabudowę,
 Świadczą usługi prawnicze, doradztwa, a także usługi
jubilerskie,
 Nie posiadają siedziby na terenie kraju.
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Podatnik dokonuje rejestracji na formularzu rejestracyjnym
VAT-R, składając go do właściwego urzędu skarbowego.
Należy wskazać, że w przypadku rejestracji podmiotu
do CEIDG istnieje możliwość rejestracji na podatnika VAT
łącznie z rejestracją do CEIDG. Od 1 stycznia 2015 r.
podatnicy nie muszą obowiązkowo uzyskiwać potwierdzenia
zarejestrowania na VAT, podlegającego opłacie skarbowej
w wysokości 170 zł. W Polsce numer NIP jest jednocześnie
numerem VAT przedsiębiorcy.
Zarejestrowani podatnicy VAT składają miesięczne bądź
kwartalne deklaracje.
Rejestracja VAT-UE Czynny podatnik podatku od towarów i usług w pewnych
sytuacjach ma obowiązek rejestracji w urzędzie skarbowym
w celu uzyskania numeru VAT-UE. Obowiązek rejestracji
na VAT-UE mają czynni podatnicy VAT przed dokonaniem
pierwszej transakcji związanej z:
 WNT, czyli wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów
od kontrahenta unijnego,
 WDT, czyli wewnątrzwspólnotową dostawą towarów
na rzecz kontrahenta unijnego.

UWAGA! Aby zastosować preferencyjną stawkę 0% dla WDT, odbiorca
musi być także zarejestrowany jako podatnik VAT-UE.
Należy wskazać, że podatnicy zwolnieni z obowiązków
rejestracyjnych VAT (korzystający ze zwolnienia ze względu
na powyżej wskazany limit obrotów) mają obowiązek
rejestracji w VAT-UE, gdy dokonują:
 Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdy
wartość nabywanych towarów w danym roku
przekroczy 50.000 złotych,
 Nabycia usług, dla których miejscem świadczenia jest
kraj nabywcy (czyli importu usług),
 Wewnątrzwspólnotowego
świadczenia
usług,
dla których obowiązek opodatkowania spoczywa
na odbiorcy usługi.
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Rejestracji na VAT-UE przedsiębiorcy dokonują poprzez
zaznaczenie właściwych pól w formularzu rejestracyjnym
(VAT–R). W Polsce numerem VAT-UE jest numer NIP (VAT)
poprzedzony dwuliterowym kodem PL.
Podatnicy
zarejestrowani
dla
celów
transakcji
wewnątrzwspólnotowych składają miesięczne lub kwartalne
informacje podsumowujące dokonane transakcje.
Przedsiębiorca może być także zobligowany do rejestracji INTRASTAT
w systemie INTRASTAT. INTRASTAT jest to system gromadzenia
danych, stosowany do dostarczania informacji statystycznych
dotyczących wysyłek i przywozów towarów wspólnotowych,
które nie podlegają zgłoszeniu do urzędu celnego. Organem
właściwym do zgłoszeń INSTRASTAT jest Dyrektor Izby Celnej
w Szczecinie (odrębny wydział INTRASTAT).
Zgłoszeniu do INTRASTAT podlegają wszelkie fizyczne
przepływy towarów z jednego państwa członkowskiego
do innego państwa członkowskiego. Przepływ towarów
podlega rejestracji INTRASTAT także wówczas, gdy towar
wysyłany jest poza granice Unii Europejskiej przez inne
państwo członkowskie (np. wysyłka towarów z Polski do USA
poprzez Wielką Brytanię). Nie podlega zgłoszeniu INTRASTAT
obrót realizowany przez podmioty, które nie osiągnęły
danego progu statystycznego, a także obrót towarami
przez
podmioty które zwolnione są z obowiązków
sprawozdawczych na podstawie przepisów UE oraz przepisów
krajowych.
Wspomniane progi statystyczne będące wyznacznikiem tego,
czy dany podmiot zobowiązany jest do dokonywania zgłoszeń
INTRASTAT, ustalane są co roku przez Radę Ministrów
w odpowiednim rozporządzeniu. Progi statystyczne ustalane
są odrębnie dla przywozu i odrębnie dla wywozu towarów.
Pierwszym progiem jest próg podstawowy, stanowiący
konkretną wartość rocznych obrotów towarowych, których
przekroczenie skutkuje zobowiązaniem przedsiębiorcy do
składania informacji w zakresie podstawowym. Kolejnymi
progami są progi szczegółowe (również dla wywozu oraz
przywozu),
których
przekroczenie
zobowiązuje
do
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przekazywania bardziej szczegółowych informacji na temat
realizowanych obrotów towarowych z krajami członkowskimi
UE.
Przedsiębiorca dokonuje elektronicznego zgłoszenia INTRASTAT
(forma papierowa jest dopuszczalna w
wyjątkowych
sytuacjach) nie później niż 10 dnia miesiąca następującego
po danym okresie sprawozdawczym.

Progi Intrastat w 2015 r.

Próg podstawowy

Próg szczegółowy

dla przywozu

3.000.000 zł

42.000.000 zł

dla wywozu

1.500.000 zł

76.000.000 zł

3. Pozostałe obowiązki sprawozdawcze
Przedsiębiorcy mają określone obowiązki sprawozdawcze
związane z prowadzoną przez nich działalnością
gospodarczą.
Sprawozdanie W pierwszej kolejności podmioty wymienione w polskiej
finansowe ustawie o rachunkowości (m.in. spółki handlowe, a także
inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa
i
Narodowego Banku Polskiego) zobowiązane są
do
corocznego składania rocznego sprawozdania
finansowego do właściwego organu podatkowego.
Przedsiębiorca w sprawozdaniu finansowym powinien
wykazać: bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje
dodatkowe (wprowadzenie do sprawozdania finansowego
oraz dodatkowe informacje i objaśnienia). Ponadto
podmiot składający sprawozdanie finansowe może być
zobowiązany do przygotowania takich elementów
sprawozdania jak zestawienie zmian w kapitale własnym
i rachunek przepływów pieniężnych.
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Przedsiębiorca sporządza sprawozdanie finansowe na dzień
zamknięcia ksiąg rachunkowych (tj. na dzień kończący rok
obrotowy, dzień zakończenia działalności itp.), nie później
niż w ciągu trzech miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia
powodującego zamknięcie ksiąg rachunkowych. W
sytuacji, gdy rok obrotowy przedsiębiorcy jest zgodny z
rokiem kalendarzowym, podmiot zobowiązany jest
sporządzić sprawozdanie finansowe w ciągu trzech
miesięcy od dnia bilansowego (tj. nie później niż do 31
marca). Następnie sprawozdanie finansowe zatwierdzane
jest przez organ zatwierdzający w terminie 6 miesięcy od
dnia bilansowego (w tej sytuacji do 30 czerwca). Samo
złożenie sprawozdania finansowego wraz z innymi
dokumentami do urzędu skarbowego powinno nastąpić w
ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych
składają sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania, spółki
prawa handlowego dodatkowo składają odpis uchwały
zatwierdzającej sprawozdanie.
Jednostki obowiązane do rejestracji KRS zobowiązane są do
złożenia sprawozdania finansowego (wraz z pozostałymi
obligatoryjnymi dokumentami) do KRS oraz ogłoszenia w
Monitorze Gospodarczym i Sądowym w ciągu 15 dni od
daty zatwierdzenia sprawozdania. Złożenie dokonywane
jest na odpowiednim formularzu (podlegającym opłacie).
Ponadto,
w
pewnych
sytuacjach
przedsiębiorca Sprawozdania
zobowiązany
jest
do
składania
sprawozdań
do do NBP
Narodowego Banku Polskiego. Podmiot zobowiązany jest
do składania raportów (miesięcznych, kwartalnych lub
rocznych),
jeżeli
zostaną
przekroczone
wskazane
w odpowiedniej ustawie progi sprawozdawcze. Określając
próg statystyczny przedsiębiorca bierze pod uwagę łączną
wartość aktywów i pasywów wynikającą z ksiąg
rachunkowych, przeliczoną na złote po średnim kursie walut
ogłoszonym przez NBP w ostatnim dniu roboczym danego
roku lub kwartału. Dane przekazywane są za pomocą
portalu sprawozdawczego NBP.
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Informacje Poza wskazanymi wyżej obowiązkami przedsiębiorcy
podatkowe w Polsce zobowiązani są do sporządzania i przekazywania
informacji przewidzianych przez Ordynację podatkową.
Przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć do odpowiedniego
urzędu skarbowego, na jego pisemne żądanie, informacje
o zdarzeniach wynikających ze stosunków cywilnoprawnych
lub prawa pracy. Bez wezwania podmiot zobowiązany jest
do przekazania informacji o umowach zawartych
z nierezydentami w rozumieniu prawa dewizowego.
Ponadto
przedsiębiorcy
prowadzący
działalność
gospodarczą zobowiązani są do gromadzenia, sporządzania
i przekazywania bez wezwania przez organ podatkowy
informacji o wynagrodzeniach za świadczone na ich rzecz
usługi wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem
osobom fizycznym będącym nierezydentami w rozumieniu
prawa dewizowego, świadczącym te usługi, jeżeli:
 w związku z zapisami umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania może to mieć
wpływ na powstanie obowiązku podatkowego
lub wysokość zobowiązania podatkowego osób
otrzymujących wynagrodzenie,
 nierezydent bezpośrednio lub pośrednio bierze
udział w zarządzaniu lub kontroli podmiotu,
którego dotyczy obowiązek informacyjny lub
posiada min. 5% praw głosu.
Sprawozdawczość Mówiąc o obowiązkach sprawozdawczych warto także
GUS wspomnieć, że przedsiębiorcy zobowiązani są do przesyłania
informacji do Głównego Urzędu Statystycznego w sytuacji,
gdy taki przedsiębiorca zostanie wytypowany do udziału
w badaniach (systematycznych, reprezentatywnych bądź
incydentalnych)
przeprowadzanych
przez
Urząd
Statystyczny.
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Rozdział III:
Rozliczenie sprzedaży
w Polsce
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1. Sprzedaż towaru a rozpoznanie przychodu i VAT należnego
Powstanie Zgodnie z ustawami o podatku dochodowym od osób
przychodu fizycznych i prawnych za datę powstania przychodu uważa
się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub
wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury
albo uregulowania należności. Przychodu natomiast nie
stanowią otrzymane zaliczki na poczet dostaw towarów
i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach
rozliczeniowych. W przypadku sprzedaży online powyższe
ogólne zasady oznaczają, iż przychód podatkowy powstanie
co do zasady z momentem wydania towaru, chyba że
wcześniej wystawiono fakturę sprzedaży lub uregulowano
należność.
Zaliczki na poczet Przy sprzedaży przez Internet należy zwrócić uwagę
sprzedaży na charakter wszelkich płatności wpływających przed
wystawieniem faktury czy wydaniem towaru. Jeśli podatnik
otrzyma zaliczkę na poczet zamówienia, które będzie
realizowane w następnych okresach rozliczeniowych (tj. w
kolejnym miesiącu, roku), przychód podatkowy na moment
otrzymania płatności nie wystąpi. Natomiast uregulowanie
należności będące warunkiem realizacji zamówienia nie
stanowi zaliczki w rozumieniu przepisów podatkowych,
bowiem ma charakter ostateczny i definitywny, stanowi
zatem przychód podlegający opodatkowaniu.

UWAGA! Od 1 stycznia 2015 r. została wprowadzona nowa regulacja –
przedsiębiorca ma możliwość rozpoznawania zaliczek (na poczet
dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych
okresach sprawozdawczych) jako przychód w dniu pobrania wpłaty, o
ile taka wpłata podlega zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy
rejestrującej (fiskalnej). Żeby zastosować tego typu uproszczenie,
podatnik powinien zawiadomić właściwego naczelnika urzędu
skarbowego w terminie do dnia 20 stycznia o wyborze tego sposobu
ustalania daty powstania przychodu z tytułu zaliczek ujmowanych na
kasie fiskalnej.
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Od początku 2014 r. generalną zasadą jest, że obowiązek Moment
podatkowy w VAT powstaje na dzień dokonania sprzedaży obowiązku w VAT
towarów bądź wykonania usług. Powyższe dotyczy również
przedsiębiorców dokonujących sprzedaży w sieci - z dniem
1 stycznia 2014 r. uchylony został przepis szczególny, zgodnie
z którym przy sprzedaży z zapłatą za zaliczeniem pocztowym,
obowiązek podatkowy powstaje w dacie otrzymania
płatności. W konsekwencji, terminem powstania obowiązku
podatkowego dla e-sklepów – analogicznie jak dla
większości podatników – będzie:
 data dokonania dostawy, lub
 data otrzymania zaliczki bądź przedpłaty, jeśli
nastąpiła wcześniej od dostawy.
Aby zatem określić prawidłowo moment powstania
obowiązku podatkowego w przypadku dostawy towarów
przy sprzedaży on-line, należy przeanalizować odrębnie dwie
sytuacje:
gdy nabywca wybrał przedpłatę jako formę
zapłaty za towar oraz gdy płatność nastąpi za pobraniem.
Przy płatności z góry przelewem bądź kartą kredytową (bądź
w inny sposób), z dniem otrzymania zapłaty powstanie
obowiązek w podatku VAT. Gdy zaś zapłata nie poprzedza
dostawy towarów, obowiązek podatkowy w VAT powstaje
na zasadach ogólnych w dacie dostarczenia towaru do
nabywcy. Ze względu na fakt, iż dla określenia daty
powstania obowiązku podatkowego decydująca nie jest
data wydania towaru firmie kurierskiej, nadania go
na poczcie, lecz dzień faktycznego odbioru przesyłki,
w praktyce precyzyjne wskazanie tej daty może przysporzyć
podatnikom sporo trudności. Istotny jest dostęp do rzetelnej
dokumentacji dostaw towarów realizowanych przez pocztę
lub firmę kurierską, pozwalającej na ustalenie faktycznej daty
wydania towaru klientowi.
W przypadku gdy podatnik wybierze tzw. kasową metodę Metoda kasowa
rozliczenia podatku VAT (przewidziana dla firm mających
status małego podatnika, czyli tych, które nie przekraczają
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rocznie limitu 1,2 mln euro sprzedaży), obowiązek rozliczenia
VAT co do zasady nastąpi dopiero w momencie otrzymania
całości lub części zapłaty – niezależnie czy płatność
następuje z góry czy przesyłka jest za pobraniem – chyba że
płatność nie zostanie dokonana w ciągu 180 dni od dnia
wydania towaru (wówczas obowiązek powstanie nie później
niż 180 dnia), przy czym ta ostatnia sytuacja dotyczy dostaw
towarów
dokonanych
na
rzecz
osób
fizycznych
niebędących podatnikami. W przypadku dostaw na rzecz
podatników „VAT czynnych” powyższe ograniczenie nie
znajdzie zastosowania.

2. Rozliczenie podatkowe Dropshippingu
Dropshipping jest sposobem sprzedaży internetowej,
polegającym na przekazaniu trzeciemu podmiotowi
(„dostawca”) procesu wysyłki towaru. W tym modelu sklep
on-line odbiera zamówienia oraz przekazuje je dostawcy,
natomiast dostawca dokonuje wysyłki towaru do klienta,
który złożył zamówienie. Rozwiązanie pozwala na
ograniczenie kosztów magazynowania, wysyłki, jak również
zatrudnienia personelu.
Rozliczenie podatkowe uzależnione jest od rodzaju
dropshippingu, w praktyce najczęściej występują dwa
modele:



Sprzedaż we własnym imieniu i na własny rachunek
w dropshippingu
Pośrednictwo handlowe w dropshippingu.

Sprzedaż we W przypadku zakupu i sprzedaży we własnym imieniu i na
własnym imieniu własny rachunek przychodem dla sklepu on-line będzie
kwota uzyskana od nabywcy towaru (konsumenta).
Jednocześnie, wydatki związane z zakupem towarów do
dalszej odsprzedaży będą stanowiły koszt uzyskania
przychodów.
Pośrednictwo W przypadku pośrednictwa handlowego sklep on-line działa
handlowe
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jako pośrednik w transakcji sprzedaży poprzez gromadzenie
zamówień, które następnie są realizowane przez dostawcę.
Przychodem sklepu on-line ze sprzedaży jest wówczas
uzyskana prowizja. Ze względu na fakt, iż pośredniczący
w transakcji sprzedaży przedsiębiorca nie ponosi wydatków
na zakup towaru, nie ujmuje ich również w kosztach
podatkowych.
Na gruncie podatku VAT, w przypadku, gdy w
uczestniczy kilka podmiotów w ten sposób,
wysyłany jest bezpośrednio od pierwszego
do ostatniego w łańcuchu dostaw, wystąpi tzw.
łańcuchowa (więcej w rozdziale VI).

transakcji
że towar
podmiotu
transakcja

3. Dokumentowanie sprzedaży w Polsce
Generalnie, sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych Kasy fiskalne
nieprowadzących działalności gospodarczej powinna być
dokumentowana na kasie fiskalnej poprzez wydanie klientowi
paragonu. Jednocześnie, powyższy obowiązek nie będzie
dotyczył sytuacji, gdy:
 zapłata za towar została w całości dokonana
za pośrednictwem, banku, poczty lub SKOK-u
na rachunek bankowy sprzedawcy, a sprzedawca
prowadzi ewidencję zapłat, na podstawie której da się
jednoznacznie zidentyfikować dokonaną wpłatę
z dostawą towaru i jego odbiorcą,
 obrót roczny podatnika nie przekroczył kwoty 20 tys.
złotych.
Jednocześnie, dla niektórych rodzajów sprzedaży limit
zwalniający z obowiązku instalowania kasy fiskalnej nie
znajdzie zastosowania – powyższe dotyczy przedsiębiorców
sprzedających m.in. części do silników, sprzęt radiowy
i telekomunikacyjny, sprzęt fotograficzny lub wyroby z metali
szlachetnych.
W przypadku, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz Faktury
przedsiębiorców,
transakcja
powinna
zostać
udokumentowana fakturą. Fakturą może być każdy
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dokument zawierający wskazane w ustawie o VAT elementy
niezbędne dla faktury, bez względu na to, jak jest nazwany.
Transakcje do 450 złotych mogą być udokumentowane tzw.
fakturą
uproszczoną,
która
ma
charakter
mniej
sformalizowany, m.in. nie musi zawierać wszystkich danych
nabywcy. Obecnie fakturę można wystawić w formie
papierowej bądź elektronicznej (tzw. e- faktury). Aby faktura
mogła zostać uznana za fakturę elektroniczną, musi być
wystawiona oraz otrzymana w
dowolnym formacie
elektronicznym.
Należy również pamiętać, iż również konsumenci, którzy
otrzymali paragon fiskalny, mogą wystąpić z żądaniem
otrzymania faktury dokumentującej nabycie towaru.
Od początku 2014 r. obowiązek wystawienia faktury na
żądanie nabywcy (w tym osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej) istnieje przez trzy miesiące, licząc
od końca miesiąca, w którym dostarczono towar bądź
otrzymano całość lub część zapłaty.
Interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 18.11.2014 r.
Mając na uwadze opis sprawy oraz przedstawione wyżej przepisy należy
stwierdzić, że Wnioskodawca może dokumentować każdą sprzedaż
fakturą bez uzyskania żądania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy.
Należy jednak podkreślić, że w przypadku sprzedaży osobom fizycznym
nieprowadzącym działalności gospodarczej, sprzedaż ta powinna być
dokumentowana również przy pomocy kasy fiskalnej, a paragon
powinien być załączony do egzemplarza faktury pozostającego
u Wnioskodawcy.

Dokumentowanie W związku ze zmianą od początku 2014 r. daty rozliczenia
sprzedaży online podatku VAT istnieją pewne wątpliwości dotyczące
dokumentowania sprzedaży online, przy czym występują one
zarówno w przypadku rejestrowania sprzedaży w kasie
fiskalnej, jak i w przypadku, gdy powinna zostać wystawiona
faktura VAT. Wprawdzie przepisy nie określają momentu,
w którym daną sprzedaż należy zarejestrować na kasie
fiskalnej, niemniej w praktyce uznaje się, że powinno to
nastąpić z chwilą powstania obowiązku podatkowego.
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Zatem prawidłowe wystawienie paragonu fiskalnego będzie
stosunkowo proste, gdy nabywca dokonuje przedpłaty na
konto sprzedawcy. Paragon powinien zostać wówczas
wydrukowany w dniu uzyskania płatności i przesłany wraz
z przesyłką. Natomiast w przypadku płatności za pobraniem,
wydrukowanie i przesłanie paragonu w jednej paczce
z towarem może okazać się niewłaściwe np. w przypadku
sprzedaży na przełomie miesięcy – obowiązek podatkowy
mógłby wówczas zostać wykazany w nieprawidłowym
okresie.
Również prawidłowe wystawienie faktury w przypadku, gdy
nie jest znana faktyczna data dostawy, może okazać się
problematyczne. Przepisy ustawy o VAT dają jednak w takim
przypadku możliwość wystawienia dokumentu bez daty
sprzedaży – data ta powinna być bowiem wskazana
na fakturze pod warunkiem, że została określona.

4. Zwroty towarów
W sytuacji zwrotu towaru przez konsumenta, czy to
w przypadku odstąpienia od umowy czy też zwrotu w ramach
reklamacji wadliwego towaru, sprzedawca dokonuje korekty
zarówno podatku dochodowego, jak również podatku VAT
od danej sprzedaży.
Biorąc pod uwagę najnowszą linię orzeczniczą organów Korekta
podatkowych oraz sądów administracyjnych, podatnik przychodu
powinien ująć korektę przychodu podatkowego z tytułu
zwrotu towaru w dacie dokonania pierwotnej sprzedaży, czyli
– w przypadku gdy korekta dotyczy okresu rozliczeniowego
wcześniejszego niż okres dokonania sprzedaży – zmniejszenia
wysokości przychodu należy dokonać „wstecznie”. Zgodnie
z dominującym stanowiskiem korekta sprzedaży nie powoduje
zmiany momentu powstania przychodu należnego, a jedynie
zmienia jego wartość. Bez znaczenia jednocześnie jest to, czy
korekta powstała przed czy też po złożeniu deklaracji
podatkowej za dany rok podatkowy. Może to oznaczać
konieczność złożenia korekty zeznania podatkowego za dany
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rok wraz z dołączonym pisemnym wyjaśnieniem przyczyn tej
korekty.
Korekta kosztów W związku ze zwrotem towarów należy również pamiętać
sprzedaży o konieczności pomniejszenia wysokości kosztu sprzedaży.
Wobec braku regulacji oraz jednolitego stanowiska w tym
zakresie wydaje się, że podatnik może przyjąć podejście
spójne w odniesieniu do przychodów i kosztów uzyskania
przychodu, a mianowicie korygować koszty „wsteczne”,
w okresie rozliczeniowym dokonania pierwotnej sprzedaży.
Korekta VAT W zakresie korekty rozliczenia VAT również mogą wystąpić
dwie sytuacje – zwrot w okresie rozliczeniowym, w którym
nastąpiła sprzedaż (przed złożeniem deklaracji VAT) oraz
zwrot w innym okresie rozliczeniowym niż pierwotna sprzedaż.
W pierwszej sytuacji, podstawę opodatkowania należy
obniżyć o wartość zwróconych towarów w bieżącym
miesiącu. W drugim przypadku, przepisy nie wskazują
terminów na korektę. W związku z tym, w sytuacji gdy
dostawa została rozliczona i zwrot towaru został dokonany
w innym miesiącu niż pierwotna sprzedaż, podatnik może
dokonać zmniejszenia obrotu w miesiącu, w którym kupujący
zwrócił towar.
Dokumentacja Kolejną kwestią problematyczną dla podatnika VAT jest
zwrotu towaru sposób
udokumentowania
zwrotu
towaru.
Zgodnie
z przepisami ustawy o VAT warunkiem dokonania korekty
przez podatnika jest potwierdzenie danej sprzedaży.
Sprzedawcy zasadniczo dokumentują transakcję w dwojaki
sposób, w zależności od tego, kto jest nabywcą towaru.
W
przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników
ryczałtowych sprzedawcy mają obowiązek rejestrowania
transakcji za pomocą kas rejestrujących, a dokumentem
potwierdzającym taką sprzedaż jest wówczas paragon
(faktura jest wystawiana dopiero w momencie zgłoszenia
przez klienta wniosku o jej wystawienie). Przy sprzedaży
na rzecz przedsiębiorców sprzedawca wystawia fakturę VAT.
W przypadku dokumentowania sprzedaży na kasie fiskalnej,
zwrot towaru skutkuje koniecznością sporządzenia ewidencji
zwrotów i reklamacji, która musi zawierać m.in. dokument
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potwierdzający dokonanie sprzedaży oraz protokół przyjęcia
zwrotu towaru lub reklamacji towaru podpisany przez
sprzedawcę i nabywcę.
W sytuacji dokumentowania przed przedsiębiorcę sprzedaży
fakturą VAT, korekta w przypadku zwrotu czy też reklamacji
towaru
powinna
zostać
udokumentowana
fakturą
korygującą. Sprzedawca na fakturze korygującej może
zmieniać wszystkie dane, które zmieniły się w stosunku
do faktury pierwotnej. Korektę przedsiębiorca może wystawić
m.in. z powodu pomyłki na fakturze, obniżenia lub
podwyższenia ceny pierwotnej czy też zwrotu towaru przez
klienta. Warto pamiętać, że aby korekta faktury mogła zostać
rozliczona sprzedawca powinien posiadać potwierdzenie jej
odbioru przez kontrahenta. Od początku 2014 r. w przypadku
korekty prowadzącej do zmniejszenia VAT nowe regulacje
pozwalają podatnikowi rozliczyć korektę faktury nawet jeżeli
nie otrzymał on potwierdzenia w sytuacji, gdy: (i) podatnik
udokumentował próbę doręczenia faktury korygującej; (ii)
z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub
usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie
z warunkami określonymi w korekcie.
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia
Ministra Finansów - na zapytanie nr 6079 z 27.02.2014 r.
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu przychód określonego (danego) roku
podatkowego był mniejszy, np. w związku ze zwrotem towarów, to
korekta przychodu o wartość zwróconego tego towaru może się odnosić
jedynie do tego roku podatkowego, w którym przychód powstał.
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5. Koszty wysyłki a obrót ze sprzedaży
W praktyce, sprzedawcy towarów w kanale internetowym
pobierają od klientów, oprócz podstawowej ceny, również
opłaty za wysyłkę towaru. Co do zasady, tego typu
obciążenia w większości przypadków będą stanowiły dla
nich wynagrodzenie wpływające na zwiększenie podstawy
opodatkowania oraz wartości podatku VAT do zapłaty.
Decydujące znaczenie w takich przypadkach mają ustalenia
wynikające z umowy z pocztą bądź kurierem. Jeśli
przedsiębiorcy zawierają umowy we własnym imieniu
i
ponoszą odpowiedzialność za przesyłki, wówczas
pobierane koszy wysyłki będą podlegały opodatkowaniu.
Odmienne konsekwencje podatkowe mogą wystąpić, gdy
umowy z doręczycielem przesyłek są zawierane w imieniu
osób trzecich.
Analogicznie, w zakresie podatku dochodowego, jeżeli klient
kupujący towar udzieliłby firmie wysyłkowej pisemnego
pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz
umowy o świadczenie usług z operatorem pocztowym w celu
przesłania mu za pośrednictwem poczty zakupionego
towaru, to kwoty otrzymane od kupującego na pokrycie
kosztów przesyłki pocztowej nie będą dla sprzedającego
kwotami należnymi z tytułu sprzedaży.
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Rozdział IV:
Koszty działalności
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1. Koszty sprzedanych towarów
Podstawowym elementem kosztowym w działalności
podmiotów prowadzących działalność handlową jest koszt
nabycia czy też wytworzenia oferowanych towarów lub
usług.
Moment zaliczenia
wydatku do
kosztów
podatkowych

Koszty nabycia (wytworzenia) są określane poprzez sumę
wydatków poniesionych na zakup czy też wytworzenie
danego towaru bądź wykonanie usługi. W kontekście
podatkowym koszty nabycia lub wytworzenia pomniejszają
przychody ze sprzedaży nie w momencie, kiedy są
wydatkowane, ale wówczas, gdy powstaje przychód
podatkowy z tytułu sprzedaży towarów lub usług.

Różnice kursowe Koszty nabycia lub wytworzenia mogą być ponoszone
w polskiej walucie, ale mogą też być wydatkowane
w walucie obcej, szczególnie w przypadku, gdy zakupy
surowców czy też już gotowych produktów są dokonywane
poza granicami Polski. W takim przypadku dojdzie do
powstania różnic kursowych w związku z dokonanymi
zakupami.
Różnice kursowe oznaczają różnice w wycenie danego
kosztu poniesionego w walucie innej niż PLN pomiędzy dniem
poniesienia kosztu (na ogół jest to dzień, na który zostaje ujęty
dokument kosztowy w księgach rachunkowych) oraz dniem
zapłaty tego kosztu (w przypadku tzw. podatkowej metody
ustalania różnic kursowych). Możliwe jest też zastosowanie
tzw. księgowej metody ustalania różnic kursowych – w takim
wypadku różnica kursowa jest ustalana dodatkowo na dzień
wyceny
pozycji
bilansowych
jednostki
wyrażonych
w walutach obcych, jednak nie rzadziej niż na koniec roku
finansowego.
Wycena dla celów ustalenia różnic kursowych jest
dokonywana w oparciu o kurs średni NBP oraz faktycznie
zastosowany kurs wymiany (o ile jest możliwy do określenia).
Różnice kursowe dodatnie są zaliczane odpowiednio do
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przychodów, a ujemne do kosztów podatkowych.
Relatywnie często zdarza się, że pierwotnie poniesione koszty Korekta kosztów
nabycia czy też wytworzenia podlegają późniejszym sprzedaży
korektom, czy to ze względu na końcowe rozliczenie na
koniec okresu obrachunkowego, wynikające z wolumenu
obrotów lub z innych zdarzeń przewidzianych umową, czy też
z uwagi na pomyłki w określeniu pierwotnej ceny
jednostkowej. W takim przypadku korekty wpływają na
wartość kosztu sprzedanych towarów. Sposób ustalenia
wysokości korygowanej kwoty kosztów może w praktyce
zrodzić szereg problemów, zwłaszcza gdy modyfikacja kosztu
zakupu (wytworzenia) następuje już po zamknięciu danego
okresu rozrachunkowego.
Na wartość kosztu sprzedanych towarów ma pośredni wpływ Wycena zapasów
stosowana metoda wyceny zapasów. Metody wyceny
dopuszczalne dla celów księgowych zostały określone
w ustawie o rachunkowości. Pomimo że przedmiotowe
regulacje księgowe nie determinują sposobu rozliczeń
podatkowych, to organy podatkowe często weryfikują, czy
raz przyjęta metoda wyceny jest stosowana konsekwentnie.
Zmiany w sposobie wyceny mogą w istotnym stopniu
wpłynąć na przesunięcie rozpoznania kosztów podatkowych
pomiędzy różnymi okresami rozrachunkowymi.

2. Straty towarowe jako koszty podatkowe
Straty towarowe mogą pojawić się z wielu przyczyn,
w szczególności jako skutek kradzieży, pomyłki człowieka czy
zniszczenia. Mając na uwadze złożoność procesów
biznesowych związanych ze sprzedażą detaliczną, straty
mogą powstać na etapie transportu, magazynowania lub
w miejscu sprzedaży. Uniknięcie strat towarowych jest niemal
niemożliwe, dlatego gdy straty zostały już poniesione,
niezwykle istotne jest by rozliczyć je podatkowo, tak aby
zmniejszały one bieżące zobowiązania wobec organów
podatkowych.
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Zasadniczo, straty towarowe powinny być zaliczane
do
kosztów, ponieważ są nierozerwalnie związane
z działalnością gospodarczą taką jak sprzedaż detaliczna, a
całkowite ich uniknięcie nie jest możliwe, niezależnie od
metod
zapobiegawczych
zastosowanych
przez
przedsiębiorcę. Konsekwentnie, są one ponoszone w celu
osiągnięcia przychodu. Ponadto, nie zostały wymienione
wprost w zamkniętym katalogu wydatków niestanowiących
kosztów uzyskania przychodu.
Dokumentacja W praktyce powyższe stanowisko nie zawsze podzielane jest
straty przez
organy
podatkowe
i
sądy
administracyjne.
Kwestionowane bywa prawo podatnika do zaliczania tych
wydatków do kosztów podatkowych oraz wprowadzane są
dodatkowe warunki, których spełnienie jest niezbędne
do zaliczenia strat w koszty. Po pierwsze, podatnik powinien
zweryfikować przyczyny powstania strat towarowych – czy
powstały one na skutek działania lub zaniedbania ze strony
przedsiębiorcy, jego pracowników czy kontrahentów. Innymi
słowy, należy zbadać czy straty wynikają ze świadomego
działania – co ma miejsce, gdy przedsiębiorca nie działa
z
należytą
starannością,
wymaganą
w
danych
okolicznościach by uniknąć strat. W takich przypadkach,
zaliczenie wspomnianych wydatków do kosztów nie jest
możliwe. Po drugie, poniesione straty powinny być właściwie
udokumentowane, w szczególności straty poniesione
w wyniku kradzieży.
Nadwyżki towarowe W praktyce, dość często zdarza się, że oprócz strat pojawiają
się także nadwyżki towarowe. Zwykle takie nadwyżki są
skutkiem błędu człowieka, np. podczas inwentaryzacji bądź
w czasie wprowadzania operacji na kasę fiskalną. Rozliczenie
podatkowe w takich przypadkach może sprawiać pewne
trudności i spotkać się z kwestionowaniem przez organy
podatkowe. Podstawowa zasada to niekompensowanie strat
z nadwyżkami dla celów podatkowych. Stwierdzone
nadwyżki, zasadniczo, powinny być rozpoznane jako
przychody do opodatkowania.
Odliczenie VAT Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawo
do odliczania naliczonego VATu nie jest już powiązane
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w żaden sposób z rozliczeniami wydatków dla celów PDOP.
Dlatego też, zasadniczo, nawet jeśli kwalifikacja strat
towarowych kwestionowana jest na gruncie podatku
dochodowego, podatnik powinien zachować prawo do
obniżenie VATu należnego przez VAT naliczony związany
z nabyciem utraconych później dóbr.

3. Koszty wewnątrzgrupowe
Polskie przepisy podatkowe zezwalają na dokonywanie i
rozliczanie podatkowe transakcji między podmiotami
powiązanymi. Co do zasady jednak, ceny ustalone w
transakcjach
między
takimi
podmiotami
powinny
odpowiadać warunkom rynkowym. Ponadto, związku z takimi
transakcjami podmioty w nich uczestniczące zobowiązane
będą do dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych.
Na gruncie ustaw podatkowych podmioty są uznawane Podmioty
za powiązane gdy:
powiązane
 podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub
pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym
za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział
w kapitale tego przedsiębiorstwa,
 podmiot zagraniczny bierze udział bezpośrednio lub
pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub
w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego
podmiotu krajowego, lub
 te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie
bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu
podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub
w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych
podmiotów.
Co ważne, ustawa przewiduje, że posiadanie udziału Dokumentacja
w kapitale innego podmiotu oznacza sytuacje, w której jeden Cen
podmiot posiada w drugim udział nie mniejszy niż 5%. Należy Transferowych
wskazać, że także podmioty krajowe mogą być między sobą
powiązane.
Jak wspomniano powyżej, na podmiotach powiązanych leży
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obowiązek ustalenia warunków transakcji, które nie różniłyby
się od warunków jakie ustaliłyby między sobą podmioty
niepowiązane. Co więcej, w sytuacji gdy wartość transakcji
zawartej między podmiotami powiązanymi przekracza
ustawowo wyznaczone granice (30.000, 50.000 lub 100.000
euro w zależności od rodzaju transakcji) polski przedsiębiorca
zobowiązany
będzie
do
przygotowania
specjalnej
dokumentacji podatkowej takiej transakcji obejmującej
wskazane w ustawie elementy (m.in. określenie funkcji jakie
pełnią strony, kosztów ponoszonych przez strony itp.).
W przypadku, gdy podatnik nie posiada wskazanej
dokumentacji, warunki transakcji ustalone pomiędzy stronami
różnią się od warunków rynkowych, a w wyniku tej sytuacji
podatnik zaniżył swój przychód, wówczas oszacowany
dodatkowo przychód podlegał będzie opodatkowaniu
według stawki 50%.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej obejmuje
transakcje, w których:
 łączna kwota wynikająca z umowy lub
 rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota
wymagalnych świadczeń
przekracza równowartość:
 100 000 euro – jeżeli transakcja nie przekracza 20% kapitału
zakładowego, albo
 30 000 euro – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub
udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 50 000 euro – w pozostałych przypadkach

Warto również dodać, iż obowiązek przygotowania
dokumentacji cen transferowych dotyczy również transakcji
dokonywanych
przez
przedsiębiorcę
z
zagranicznym
zakładem, a także umowy spółki osobowej, w których łączna
wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza
kwotę równowartości w złotych 50.000 euro.
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Rozdział V:
Akcje promocyjne
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1. Rodzaje akcji marketingowych
W celu zwiększenia swojej sprzedaży, przedsiębiorcy organizują
różnego typu akcje promocyjne. Najczęściej stosowanymi
w praktyce formami takich akcji są konkurs, loteria oraz
sprzedaż premiowa.
Konkurs Przepisy podatkowe nie zawierają definicji konkursu.
Z
powyższego względu organy podatkowe i sądy
administracyjne odwołują się najczęściej do definicji
słownikowej, uznając konkurs za przedsięwzięcie o charakterze
m.in. artystycznym, rozrywkowym czy sportowym, dające
możliwość wyboru, przez eliminację, najlepszych uczestników
(wykonawców, autorów prac). Organizując konkurs, co do
zasady przedsiębiorcy będą zobowiązani do odprowadzenia
podatku zryczałtowanego od wygranych w wysokości 10%, ale
nie w każdej sytuacji.
W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
wolne od podatku są wygrane w:
 konkursach
organizowanych
i
emitowanych
(ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa,
radio i telewizja),
 konkursach
z
dziedziny
nauki,
kultury,
sztuki,
dziennikarstwa i sportu,
jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza
kwoty 760 zł.
Loteria W przeciwieństwie do konkursu, przepisy przewidują definicję
loterii tzw. promocyjnej – jest to gra losowa,
w której
uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego
dowodu udziału w grze. Udział w loterii jest nieodpłatny,
a urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.
Opierając się na brzmieniu przepisów ustawy o grach
hazardowych, za dowód udziału w loterii promocyjnej może
być uznany m.in.: kupon wycięty z gazety lub ulotki, paragon
fiskalny lub bilet do kina. Loterię od konkursu odróżnia zatem
sposób wyłaniania zwycięzców. Podczas gdy konkurs zakłada,
iż wygrana jest uzależniona od pewnych kompetencji
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uczestników, dla loterii niezbędne jest istnienie czynnika
losowości. Zatem w pierwszym przypadku o wyłonieniu
zwycięzcy
decyduje
komisja
oceniająca
szczególne
umiejętności uczestników (np. wiedzę, określone cechy),
o wygranej w loterii decyduje przypadek, a zwycięzcę wybiera
się w drodze losowania.
Z jednej strony loteria jest korzystną formą akcji marketingowej
ze względu na możliwość zastosowania zwolnienia z podatku
ryczałtowego w wysokości aż 2.280 złotych. Warunkiem jest,
aby loteria została urządzona i przeprowadzona zgodnie
z przepisami o grach hazardowych obowiązujących w Polsce,
w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Z drugiej strony,
regulacje
ustawy
o
grach
hazardowych
nakładają
na
przedsiębiorców organizujących loterie obowiązek
uzyskania szczególnego zezwolenia przed rozpoczęciem danej
akcji promocyjnej. Wyjątkiem są tzw. małe loterie, czyli loterie,
których pula wygranych nie przekracza kwoty 3785,38 zł
(2014 r.). W takim wypadku nie jest konieczne uzyskanie
zezwolenia, a wystarczające jest zgłoszenie loterii do dyrektora
właściwej izby celnej.
Co więcej, w przypadku nie uzyskania wymaganego
zezwolenia w odpowiednim terminie, przewidziane są bardzo
dotkliwe sankcje. Uczestnik wygrywający nagrodę w loterii
urządzonej bez zezwolenia podlega karze pieniężnej
w wysokości 100% uzyskanej wygranej. Ponadto, w przypadku
braku zezwolenia, przepisy ustawy o podatku dochodowym
wykluczają możliwość zastosowania zwolnienia z pobrania
zryczałtowanego podatku przez płatnika. Aby uchronić się
przez negatywnymi konsekwencjami, należy szczegółowo
przeanalizować scenariusz akcji promocyjnej w poszukiwaniu
elementów losowości, a dodatkowo ocenić, czy elementy
takie – o ile się pojawią – mają decydujący wpływ
na wyłonienie zwycięzców danej akcji promocyjnej.
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Sprzedaż Pojęcie “sprzedaży premiowej” nie zostało zdefiniowane
premiowa w polskim ustawodawstwie. W praktyce przez sprzedaż
premiową uznać należy taką sprzedaż, w ramach której obok
kupowanego towaru kupujący otrzymuje również jakąś premię,
nagrodę. Warto podkreślić, iż sprzedaż produktu w cenie
promocyjnej, znacznie niższej niż standardowa, np. za 1 zł, nie
stanowi sprzedaży premiowej. Przedmiotowy rodzaj akcji ma
istotną korzyść – zwolnienie podatkowe dla nagród
wydawanym konsumentom o wartości do kwoty 760 zł.

2. Opodatkowanie konkursów i loterii
Organizacja akcji promocyjnej może wywołać skutki
podatkowe zarówno na gruncie ustaw o podatkach
dochodowych – od osób fizycznych lub prawnych – jak również
w zakresie VATu.
Akcja promocyjna Po pierwsze, wszelkie wydatki ponoszone przez organizatora
a koszty akcji promocyjnej stanowią dla niego koszty uzyskania
podatkowe przychodów. Związek tego typu wydatków z możliwością
generowania dalszych przychodów ze sprzedaży towarów/
usług jest bowiem w takim przypadku na ogół bezsporny –
działania o charakterze marketingowym wpływają na
uatrakcyjnienie ofertowanych produktów, generując większe
zyski ze sprzedaży, bądź wpływają na pozytywny wizerunek
przedsiębiorcy.
Opodatkowanie Dla uczestnika akcji promocyjnej otrzymana w jej wyniku
uczestnika akcji nagroda będzie, co do zasady, stanowiła przychód
podatkowy. Podlega on opodatkowaniu stawką ryczałtową w
wysokości 10%. Do pobrania podatku od nagrody w większości
przypadków
będzie
zobowiązany
organizator
akcji
promocyjnej, czyli w analizowanej sytuacji sklep internetowy.
Na płatniku ciąży obowiązek obliczenia i pobrania podatku, a
następnie jego zapłata do urzędu skarbowego, jak również
wypełnienie i wysłanie do właściwego urzędu deklaracji
podatkowej. Jeżeli nagroda ma charakter rzeczowy, podatek
należy pobrać przed jej wydaniem nagrodzonemu. W
praktyce, aby uniknąć powyższej sytuacji, zryczałtowany
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podatek od nagrody jest najczęściej finansowany przez
organizatora
poprzez
zastosowanie
tzw.
mechanizmu
ubruttowienia. Występują również sytuacje, gdy organizator
akcji marketingowej nie jest zobowiązany do pobrania podatku
od nagród – np. gdy obdarowanym nie jest osoba fizyczna –
konsument, lecz osoba prawna lub osoba fizyczna będąca
przedsiębiorcą. Dodatkowo, przepisy podatkowe przewidują
szereg zwolnień z ryczałtowego podatku od wydanych nagród
– część z nich została przedstawiona powyżej. W zależności od
formy akcji promocyjnej zwolnieniu będą podlegały nagrody
nawet do wysokości 2.280 złotych.
Należy również wspomnieć o opodatkowaniu przekazywanych Akcja promocyjna
nagród podatkiem od towarów i usług – będzie mu podlegało a VAT
nieodpłatne wydanie należących do
przedsiębiorstwa
towarów. Wyjątek stanowią tzw. prezenty o małej wartości oraz
próbki. W działalności marketingowej praktyczne znaczenie ma
pierwsza z powyższych kategorii, tj. prezenty o małej wartości,
za które uznaje się przekazywane jednej osobie towary
o jednostkowej cenie nabycia do 10 złotych lub o łącznej
wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 100 złotych,
o ile organizator promocji prowadzi ewidencję pozwalającą na
ustalenie tożsamości obdarowanych osób.
Poniższy schemat podsumowuje konsekwencje podatkowe
akcji promocyjnych:
Izba Celna

Urząd Skarbowy

Zezwolenie
na organizację

podatnik
PDOP

płatnik PDOF
podatek od
wygranych

Samodzielne
rozliczenie podatku przez
zwycięzcę
Dz.G.
Os. pr.

Agencja
zewnętrzna

zakup usług
KUP w PDOP
odliczenie VAT

Dostawca
nagród

pobór podatku
lub zwolnienie w PIT

zakup nagród

SKLEP
ON-LINE

AKCJA
PROMOCYJNA
przekazanie nagrody
naliczenie
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3. Opodatkowanie wydania bonów towarowych
Rozpoznanie W ramach akcji marketingowych przedsiębiorcy mogą
przychodu wydawać klientom bony towarowe o określonym nominale,
podlegające wymianie na oferowane przez nich towary.
W doktrynie oraz orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, iż
bon towarowy nie może być też utożsamiany z prawem
majątkowym, podobnie, wydanie bonu nie stanowi również
wykonania usługi. Wydanie towaru ma miejsce dopiero
w momencie realizacji bonu towarowego, który tym samym
pełni
rolę
talonu
czy
też
znaku
legitymacyjnego,
uprawniającego do otrzymania określonego świadczenia.
Z uwagi na fakt, iż do wydania towaru przez spółkę emitującą
bon towarowy dochodzi dopiero w momencie realizacji bonu
przez jego beneficjenta, wcześniejsze otrzymanie zapłaty za
bon należałoby uznać za zaliczkę na poczet dostaw towarów,
które mają być dokonane w
kolejnych okresach
sprawozdawczych. Od takiej interpretacji są wyjątki, np.
w sytuacjach, gdzie odpłatnie wydany bon towarowy nie jest
wymieniony na towar ani przed upływem terminu jego
ważności, ani przed końcem roku finansowego emitującej
spółki.
Bon towarowy Analogicznie, ze względu na fakt, iż bon nie stanowi towaru
a VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku VAT, czynność
polegająca na wydaniu bonu towarowego nie powinna
stanowić dostawy towarów w świetle przepisów ustawy o VAT.
Z uwagi na fakt, iż w dacie wydania bonów nie zawsze jest
możliwe ustalenie, jakiej stawce VAT podlegać będą towary,
na które zostanie wymieniony bon towarowy, ani też nie jest
pewne, czy bon towarowy zostanie kiedykolwiek zrealizowany,
odpłatne wydanie bonów nie może być potraktowane jako
płatność zaliczkowa w rozumieniu przepisów o VAT.
Konsekwentnie, w przypadku odpłatnego wydania bonów
towarowych obowiązek podatkowy w VAT powinien być
rozpoznany nie wcześniej niż z chwilą wydania w zamian za
bon towaru na rzecz klientów.
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Należy również każdorazowo zweryfikować, czy wydanie
bonów towarowych nie będzie rodziło dla przedsiębiorcy
obowiązku odprowadzenia zaliczki w podatku dochodowym
od osób fizycznych w odniesieniu do obdarowanych osób. Jeśli
jednak wartość przekazywanych przez spółkę osobom
fizycznym bonów nie przekracza kwoty 200 PLN, a ich
odbiorcami nie są osoby będące pracownikami wydającego
bony lub osoby pozostające z nim w stosunku cywilnoprawnym,
nie powstaną obowiązki płatnika w zakresie ustawy o podatku
dochodowym.

4. Akcje z udziałem agencji marketingowych
Częstym zjawiskiem jest powierzenie przeprowadzenia akcji
marketingowej
wyspecjalizowanej
agencji
reklamowej.
Schemat organizacji takiej akcji wygląda następująco:
agencja zawiera ze sklepem on-line umowę, w ramach której
zobowiązuje się do opracowania programu motywacyjnego
dla jego klientów. W takiej sytuacji koszty wprowadzenia
programu pokrywa klient agencji - sklep, z reguły w postaci
wynagrodzenia za kompleksową usługę marketingową,
natomiast korzyści w postaci m.in. konkretnych towarów, usług
lub też bonów albo kart przedpłaconych otrzymują
bezpośrednio klienci sklepu.
Jeśli chodzi o podatkowe rozliczenie akcji promocyjnej Rozliczenie VAT
pomiędzy agencją a przedsiębiorcą, jeszcze kilka lat temu
organy podatkowe akceptowały model polegający na
traktowaniu programu promocyjnego jako kompleksowej
usługi, w ramach której wydanie korzyści przez agencję w
postaci np. towarów bezpośrednio na rzecz klientów stanowiło
jej integralną część, a nie odrębną czynność w rozumieniu
ustawy o VAT. Cena takiej usługi agencji zawierała, obok
wartości świadczonych przez agencję usług, również wartość
wydanych przez agencję towarów. W takiej sytuacji sklep
otrzymywał fakturę z podatkiem VAT obliczonym od wartości
netto usługi kompleksowej i odliczał wykazany na niej podatek
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naliczony VAT. Obecnie polskie organy podatkowe kwestionują
taki sposób rozliczenia stojąc na stanowisku, iż przekazanie na
rzecz konsumentów towarów powinno być rozliczane odrębnie
od świadczonych przez agencję usług, jako dostawa towarów.
Dla podatników powyższe oznacza komplikacje w zakresie
rozliczenia podatku VAT naliczonego. Skoro bowiem
w
analizowanej sytuacji sklep nie nabywa prawa
do rozporządzania towarami jak właściciel, lecz występuje
jedynie jako podmiot trzeci dokonujący zapłaty za dostawę
towarów dokonywaną na rzecz jego klientów, to w rezultacie
odliczenie podatku naliczonego w części odnoszącej się do
dokonanych wydań towarów obarczone będzie ryzykiem
zakwestionowania ze strony polskich organów podatkowych.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7.02.2014 r.
Usługa marketingowa oraz zakup i przekazanie osobom trzecim,
w ramach prowadzonej akcji marketingowej, promocyjnej i reklamowej,
nagród w postaci towarów lub usług o charakterze konsumpcyjnym nie
były tak ściśle ze sobą związane, że obiektywnie tworzyły jedno
niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby
charakter sztuczny w rozumieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.
Unii Europejskiej.
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Rozdział VI:
Sprzedaż za granicę
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1. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium Polski
WDT W przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży pomiędzy
podatnikami VAT, sprzedający jest zobowiązany do rozliczenia
tzw.
wewnątrzwspólnotowej
dostawy
towarów
(WDT),
natomiast nabywca do rozpoznania wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów (WNT).
Sprzedaż
wysyłkowa na
rzecz osób
fizycznych

Inaczej natomiast rozliczana jest sprzedaż transgraniczna
dokonywana na rzecz osób fizycznych – zagranicznych
konsumentów, nabywających towary oferowane przez polski
sklep internetowy. Jest to tzw. sprzedaż wysyłkowa, tj. sprzedaż,
która jest dokonywana na rzecz ostatecznego nabywcy, klienta
kupującego towar na własne potrzeby, nie mającego
obowiązku rozliczania WNT. Przykładem takiej transakcji będzie
sprzedaż określonego towaru (np. odzieży) obywatelowi Francji,
który to sprzedawca – polski podatnik – dostarczy nabywcy do
jego miejsca zamieszkania na terytorium Francji.
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (Polski) to szczególny typ
transakcji sprzedaży towaru, w której podatnik może skorzystać
z uproszczenia przy określaniu miejsca opodatkowania
w podatku od towarów i usług.

WAŻNE: Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju dotyczy tylko tych
transakcji, w których następuje przemieszczenie towarów z Polski na
terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przy czym
to sprzedawca (bądź inny podmiot, ale na rzecz sprzedawcy) dokonuje
transportu sprzedawanych towarów (potwierdza to m.in. interpretacja
indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 lutego
2012 r.).
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Generalnie, w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski, Miejsce
dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium opodatkowania
państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub VAT
transportowanych
towarów,
konsekwentnie,
miejscem
opodatkowania jest terytorium kraju, do którego dostarczane
są towary. Wyjątkiem od powyższej zasady jest sytuacja, gdy
wartość sprzedaży dokonywanej przez polski podmiot (w
wartości netto, bez podatku od towarów i usług) nie przekroczy
w danym oraz poprzednim roku podatkowym limitu dla
danego kraju – wówczas opodatkowanie tej sprzedaży VAT
następuje w Polsce.
Biorąc pod uwagę powyższe, w praktyce mechanizm
opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
uzależniony jest od wysokości obrotów, jakie sprzedawca
osiągnął w danym roku z tytułu dostaw zrealizowanych
z odbiorcami z danego kraju. Poszczególne państwa mają
obowiązek ustalenia limitów dla sprzedaży wysyłkowej prezentuje je poniższa tabela. Z chwilą gdy obroty polskiego
podatnika VAT przekroczą wyznaczony przez dany kraj limit,
dostawa obligatoryjnie będzie podlegała opodatkowaniu
w kraju przeznaczenia towarów.
Kraj

Limit

Kraj

Limit

Austria

35.000 EUR

Holandia

100.000 EUR

Belgia

35.000 EUR

Irlandia

35.000 EUR

Litwa

125.000 LTL
~36.000 EUR

Luksemburg

100.000 EUR

Łotwa

35.000 EUR

Malta

35.000 EUR

Niemcy

100.000 EUR

70.000 BGN ~
35.000 EUR
270.000
Chorwacja
HRK~35.000 EUR
Bułgaria

Cypr
Czechy
Dania

35.000 EUR
1.140.00 CZK ~
40.000 EUR
280.000 DKK ~
37.000 EUR

Estonia

35.000 EUR

Portugalia

35.000 EUR

Finlandia

35.000 EUR

Słowacja

35.000 EUR

Francja

100.000 EUR

Słowenia

35.000 EUR

Grecja

35.000 EUR

Szwecja

320.000 SEK ~
36.000 EUR
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Hiszpania

35.000 EUR

Rumunia

118.000 RON
~ 27.000 EUR

Włochy

35.000 EUR

Węgry

35.000 EUR

Wielka
Brytania

70.000 GBP ~
85.000 EUR

Źródło:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/v
at_community/vat_in_ec_annexi.pdf

Jak wskazano powyżej, sprzedaż wysyłkowa towarów z Polski
do innego państwa unijnego do chwili osiągnięcia ustalonego
w tym państwie limitu obrotów podlega opodatkowaniu
na terytorium Polski. Istnieje jednak odstępstwo od tej reguły.
Mianowicie, polscy podatnicy VAT, których obroty z danym
państwem członkowskim nie przekroczyły określonego limitu,
mogą wybrać jako miejsce opodatkowania terytorium
państwa członkowskiego, do którego dokonywana jest
sprzedaż, pod
warunkiem
pisemnego zawiadomienia
naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z takiego
rozwiązania.
UWAGA! Nie każda z czynności, która spełnia określone wymogi, stanowi
sprzedaż wysyłkową (wyłączenia dotyczą dostawy np. nowych środków
transportu, towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym
uruchomieniem lub bez niego).

2. Mały punkt kompleksowej obsługi w Polsce (MOSS - Mini One Stop Shop)
Z dniem 1 stycznia 2015 r. nastąpiła zmiana w określaniu
miejsca świadczenia dla potrzeb podatku VAT trzech kategorii
usług: telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych,
świadczonych na rzecz ostatecznych konsumentów (tj.
niepodatników), zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Obecnie,
prawo opodatkowania rzeczonych usług ma państwo, w
którym usługobiorca (konsument) posiada siedzibę, stałe
miejsce
zamieszkania
lub
zwykłe
miejsce
pobytu.
Konsekwentnie, w przypadku dokonywania przez polski sklep
on-line sprzedaży w zakresie wymienionych usług, sprzedaż ta
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będzie opodatkowana w kraju nabywcy.
W poniższej tabeli znajduje się podsumowanie sposobu
opodatkowania
sprzedaży
usług
telekomunikacyjnych,
nadawczych oraz elektronicznych:
Usługi świadczone
przez polskiego
podatnika na rzecz:

Do końca 2014 r.

Od 2015 r.

Konsumenta z Polski

Opodatkowane w
Polsce

Opodatkowane w
Polsce

Konsumenta z innego
państwa
członkowskiego UE

Opodatkowane w
Polsce

Opodatkowane w
państwie członkowskim
UE konsumenta

Konsumenta spoza UE

Poza unijnym VAT

Poza unijnym VAT

Nowe zasady oznaczają, że od stycznia 2015 r. podatek VAT od MOSS
usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych oraz usług
elektronicznych stanowi dochód państwa członkowskiego, w
którym mieszka odbiorca takich usług. Konsekwentnie,,
ponieważ podatek VAT od tych usług musi zostać uregulowany
w państwie członkowskim konsumenta, obliguje to polskiego
sprzedawcę do rejestracji na VAT w każdym państwie
członkowskim, w którym zamierza świadczyć lub świadczy
powyższe usługi.
W
celu
uproszczenia
rozliczania
podatku
VAT Procedura
od
świadczonych
usług
wprowadzono
fakultatywne rozliczania VAT
rozwiązanie, czyli tzw. mały punkt kompleksowej obsługi (tzw.
MOSS). Podatnik zarejestrowany w takim punkcie zamiast
rejestrowania się na cele podatku VAT i rozliczania VAT-u we
wszystkich państwach członkowskich, w których będzie
świadczył ww. usługi na rzecz konsumentów finalnych –
zarejestruje się i rozliczy podatek VAT w jednym wybranym
kraju. W ramach MOSS podatnik dokonuje również bieżących
rozliczeń podatkowych w jednym miejscu – składa drogą
elektroniczną kwartalną deklarację VAT z wyszczególnieniem
usług nadawczych, telekomunikacyjnych i elektronicznych
świadczonych na rzecz finalnych odbiorców w innych
56 | S t r o n a

Podatki dla e-Commerce

państwach członkowskich (państwa członkowskie konsumpcji)
oraz wpłaca należny podatek. Następnie administracja
podatkowa przekazuje deklarację wraz z kwotą podatku VAT
do państw członkowskich konsumpcji za pośrednictwem
bezpiecznej sieci komunikacyjnej.
Poniższy schemat prezentuje zakres usług, do których znajdą
zastosowanie nowe regulacje w zakresie ustalenia miejsca
świadczenia usług:
Usługi objęte zmianami VAT

Transakcje NIEOBJĘTE zmianami
VAT

telekomunikacyjne

wszystkie pozostałe usługi

nadawcze

dostawa towarów
(np.: sprzedaż wysyłkowa)

elektroniczne

Ze względu na fakt, iż nowe zasady dotyczą rozliczeń sprzedaży
wyłącznie
na
rzecz
konsumentów,
podatnik
będzie
zobowiązany
do
każdorazowego
zweryfikowania,
czy
zagraniczny klient jest podatnikiem podatku od wartości
dodanej oraz gdzie ma siedzibę lub miejsce pobytu, czyli gdzie
znajduje się tzw. miejsce konsumpcji usług. W sytuacji, gdy
lokalizacja takiego miejsca będzie utrudniona lub niemożliwa,
zastosowanie znajdą domniemania (odnoszące się np. do
danych wskazanych na fakturze, danych rachunku bankowego
czy kodu państwa z karty SIM).

3. Sprzedaż łańcuchowa i sprzedaż trójstronna
Transakcje łańcuchowe to dostawy towarów, w których udział
biorą co najmniej trzy podmioty, a sam towar dostarczany jest
bezpośrednio od pierwszego podmiotu do odbiorcy ostatniego
w łańcuchu.
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Cechą szczególną transakcji łańcuchowej w odróżnieniu Transakcja
od
zwykłego
schematu
składania
zamówień łańcuchowa
i
przemieszczania
towaru
pomiędzy
poszczególnymi
podmiotami jest to, że dochodzi tylko do jednego fizycznego
wydania towaru oraz do kliku dostaw w rozumieniu prawnopodatkowym. W takiej sytuacji na potrzeby rozliczenia podatku
VAT uznaje się, że transakcji dokonał każdy z podmiotów
biorących udział w obrocie (pomimo że podmioty inne niż
podmiot pierwszy bądź ostatni nie mają fizycznego kontaktu
z towarem w trakcie dostawy).
Transakcje łańcuchowe mogą mieć charakter krajowy (gdzie
wszystkie biorące w niej udział podmioty są zlokalizowane
na terytorium jednego kraju i towar ulega przemieszczeniu
tylko na terytorium kraju), bądź międzynarodowy (gdzie
podmioty biorące w niej udział znajdują się na terytorium
dwóch lub więcej państw i towar ulega przemieszczeniu
pomiędzy tymi państwami).

PRZYKŁAD
Sklep z siedzibą w Warszawie (D) zamówił towar u swojego dostawcy hurtowego (C)
z siedzibą również w Warszawie, ten jednak nie mając towaru w magazynie złożył
zamówienie u kolejnego hurtownika z siedzibą w Poznaniu (B). Ten, analogicznie,
wobec braku towaru złożył zamówienie bezpośrednio u producenta towaru
w Krakowie (A). Producent towaru organizuje transport i dostarcza go bezpośrednio
do sklepu w Warszawie (tzn. wysyła towar z Krakowa do Warszawy). W powyższym
przykładzie dojdzie w rozumieniu VAT do trzech dostaw tj. (pomiędzy A i B, B i C oraz
C i D), natomiast fizyczne wydanie towaru będzie miało miejsce pomiędzy
producentem towaru (A) a składającym pierwsze zamówienie, tj. sklepem (D).
pierwsza dostawa

druga dostawa

Erster
Lieferant
Podmiot A

trzecia dostawa

Erster
Lieferant
Podmiot B

Erster
Lieferant

Podmiot C

transport
towarów
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„Dostawa W transakcjach łańcuchowych dla celów rozliczenia podatku
ruchoma” VAT uznaje się, że przemieszczenie towarów może być
przyporządkowane tylko jednej dostawie dokonywanej w
łańcuchu dostaw (tzw. „dostawa ruchoma”). Dostawa ta w
przypadku transgranicznego transportu towarów traktowana
jest jako odpowiednio wewnątrzwspólnotowa dostawa
towarów (WDT) / wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
(WNT); względnie eksport / import. Pozostałe dostawy traktuje
się jako tzw. „dostawy nieruchome”. Uznanie danej dostawy za
ruchomą bądź nieruchomą ma wpływ na określenie miejsca
opodatkowania danej dostawy w łańcuchu, a tym samym
skutków podatkowych dla
podmiotów dokonujących
poszczególnych dostaw w transakcji łańcuchowej. Miejscem
opodatkowania podatkiem VAT dostaw nieruchomych
poprzedzających dostawę ruchomą jest miejsce rozpoczęcia
transportu towarów. W przypadku dostaw następujących po
dostawie ruchomej, miejscem ich opodatkowania jest miejsce
zakończenia transportu. W praktyce oznacza to, że w
przypadku transakcji międzynarodowej tylko jedna dostawa
traktowana jest jako przemieszczenie transgraniczne towarów
pomiędzy krajem wysyłki towarów a krajem ich finalnej
dostawy. Pozostałe dostawy opodatkowane są jak transakcje
krajowe, odpowiednio w tych dwóch krajach.
Powyższy sposób rozliczenia transakcji łańcuchowej sprawia, że
podmioty uczestniczące w takich transakcjach muszą
stosunkowo często, na potrzeby rozliczenia podatku VAT
od takich transakcji, rejestrować się w innych krajach niż
miejsce
ich
siedziby
czy
prowadzenia
działalności
gospodarczej.
Transakcja Szczególnym rodzajem transakcji, które dla celów podatku VAT
trójstronna podlegają rozliczeniu według specjalnych zasad, są
wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne (WTT). Za WTT
uznaje się transakcję, w której spełnione są następujące
warunki:
1) w transakcji uczestniczy trzech podatników VAT
zidentyfikowanych
na
potrzeby
transakcji
wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach
członkowskich;
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2) transakcja dotyczy tego samego towaru;
3) towar jest wydawany przez pierwszego z podatników
bezpośrednio ostatniemu w kolejności;
4) towar jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego
podatnika VAT lub też przez drugiego w kolejności
podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego
państwa na terytorium innego państwa członkowskiego.

Przykład transakcji trójstronnej
pierwsza dostawa
Erster Lieferant

Podmiot A

druga dostawa
Erster Lieferant

Podmiot B

Podmiot C

transport towarów

WTT może być rozliczona w ramach procedury uproszczonej,
której szczególną cechą jest brak obowiązku rejestracji
drugiego w kolejności podatnika VAT (podmiot B) w państwie
członkowskim rozpoczęcia lub zakończenia wysyłki lub
transportu towarów (według schematu w Polsce lub
w Niemczech). Tym samym obowiązek rozliczenia i zapłaty
podatku VAT zostaje przerzucony na ostatecznego nabywcę
towaru, czyli trzeciego w kolejności podatnika (podmiot C),
który dokonuje samoobliczenia podatku z tytułu nabycia
towaru od drugiego w kolejności podatnika i traktuje to
nabycie jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru.
Zastosowanie procedury uproszczonej w WTT wymaga
spełnienia łącznie szeregu warunków, m. in. dotyczących
obowiązku stosowania właściwego numeru identyfikacyjnego
na potrzeby VAT.
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4. Powstanie zakładu za granicą
Zakład Dzięki rozwojowi zastosowań technologii informatycznej oraz
otwartości rynków przedsiębiorcy coraz częściej nawiązują
kontakty z zagranicznymi podmiotami i podejmują działalność
na arenie międzynarodowej. Stworzenie oferty dla
zagranicznych odbiorców ze względów biznesowych oraz
logistycznych może powodować konieczność utrzymywania
na terytorium innego państwa punktów (placówek,
magazynów) służących do wydawania sprzedanego przez
Internet towaru zagranicznym klientom, czy przykładowo do
oferowania innych usług powiązanych z obsługą klienta (np.
przyjmowanie reklamacji).
W takiej sytuacji należy ustalić, czy na terytorium innego
państwa powstał tzw. zakład w rozumieniu podatkowym i,
konsekwentnie, czy osiągnięty zysk w części trzeba przypisać
prowadzonemu zakładowi. Ocena, czy dana forma
aktywności gospodarczej za granicą stanowi zakład,
wywołuje konsekwencje w zakresie podatku dochodowego –
prowadzi do ustalenia czy powstał obowiązek zapłaty
podatku od części dochodów uzyskanych poza krajem
siedziby.
Zakład to abstrakcyjne pojęcie, które służy ocenie, czy
działalność przedsiębiorstwa poza granicami Polski (kraju
rezydencji podatkowej) jest na tyle intensywna, że uzasadnia
wykazanie za granicą i opodatkowanie tam, w tzw. państwie
źródła, dochodów osiąganych z prowadzonej działalności.
Szczegółowa definicja zakładu znajduje się z reguły
w wewnętrznym prawie podatkowym danego państwa oraz
w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Definicja zakładu Generalnie, według Konwencji Modelowej OECD (i zawartej
w KM OECD w niej definicji podstawowej, o którą oparte są definicje
wskazane w poszczególnych umowach o
unikaniu
podwójnego opodatkowania) o powstaniu zakładu decydują
trzy przesłanki:
 istnienie placówki,
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 stały charakter placówki,
 wykorzystywanie placówki do prowadzenia w całości lub
co najmniej w części działalności gospodarczej
przedsiębiorcy.
W praktyce stała placówka może oznaczać każde miejsce
(biuro, fragment terenu, przestrzeni) na terytorium innego
państwa, które pozostaje do dyspozycji przedsiębiorstwa.
Nieistotne przy tym jest, czy przedsiębiorca ma jakikolwiek tytuł
prawny do dysponowania tym miejscem (własność,
dzierżawa). Z kolei, przy ocenie stałego charakteru placówki
należy mieć na uwadze czas, przez jaki istnieje, oraz zamiar
wykorzystywania jej w sposób trwały do prowadzenia
działalności.

UWAGA! Jeżeli działalność prowadzona na terytorium innego państwa
może być zaklasyfikowana jako czynności pomocnicze lub
przygotowawcze – zakład nie powstanie.

5. BEPS, czyli plan zapobiegania zaniżaniu podatków
BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting) to plan zwalczania
erozji podstawy opodatkowania oraz transferu zysków, który to
powstał celem przeciwdziałania nieuczciwym praktykom
podatkowym polegającym na nieuzasadnionym transferze
zysków z poszczególnych państw za pomocą legalnych struktur
transakcyjnych i organizacyjnych. Termin BEPS został
rozpowszechniony dzięki opublikowanemu w lipcu 2013 r.
Raportowi OECD nt. Przeciwdziałania BEPS, zawierającym
15 działań, jakie powinny podjąć państwa, aby zapobiec
nieuczciwemu unikaniu opodatkowania i przenoszeniu zysków
do rajów podatkowych. Wśród działań BEPS znajduje się m.in.
uregulowanie działalności w ramach gospodarki cyfrowej.
W ramach prowadzonych prac nad planem przeciwdziałania
BEPS w dniu 16 września 2014 r. opublikowano raport
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opracowany przez grupę zadaniową do spraw gospodarki
cyfrowej, w którym zaprezentowano propozycje rekomendacji
co do zmian w opodatkowaniu podmiotów gospodarki
cyfrowej. W ramach powyższych działań zaproponowano m.in.
zmianę definicji zakładu, opodatkowanie płatności z tytułu
sprzedaży cyfrowych dóbr i usług daniną u źródła oraz
wprowadzenie podatku bitowego.
W szczególności, w ramach zmiany definicji zakładu pojawiła
się inicjatywa jej rozszerzenia tak, aby podstawowa działalność
przedsiębiorcy w innym państwie nie mogła korzystać
z wyłączenia przewidzianego obecnie dla tzw. działalności
pomocniczej lub przygotowawczej.
Należy dodać, że wśród punktów będących przedmiotem
prac będzie również obszar tzw. cloud computingu (usługi
chmury obliczeniowej, w której przedsiębiorca zapewnia
klientom określony zasób pamięci i mocy obliczeniowej).
Po zmianach, płatności z tego tytułu nie byłyby uważane za
zyski zagranicznego przedsiębiorstwa (opodatkowane tylko za
granicą), ale potrącany byłby od nich podatek u źródła (czyli
w kraju siedziby klienta).

6. Dokumentowanie zagranicznej sprzedaży
Sposób dokumentowania zagranicznej sprzedaży może się
różnić w zależności od tego czy przedsiębiorca:
 świadczy usługi czy zajmuje się sprzedażą towarów,
 zawiera
transakcje
z
osobami
fizycznymi
czy
z podatnikami VAT,
 jego klienci pochodzą z UE czy też z państwa trzeciego
(państwa nie wchodzącego w skład UE).
Poniższa tabela zawiera podsumowanie generalnych zasad
dokumentowania sprzedaży zagranicznej.
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Usługi
Świadczenie usług na rzecz klientów z UE
Miejsce świadczenia na
terytorium innego państwa
UE

Miejsce
świadczenia na
terytorium Polski

Osoby fizyczne

Podatnicy
VAT /
podatku od
wartości
dodanej

Osoby
fizyczne

Podatnicy
VAT /
podatku
od
wartości
dodanej

Zastosowanie
mają przepisy
innego kraju

Faktura VAT
z dopiskiem
„odwrotne
obciążenie”

Paragon;
Faktura
na
żądanie

Faktura
VAT

Eksport usług (poza UE)
Miejsce świadczenia
znajduje się na terytorium
państwa trzeciego

Miejsce świadczenia
na terytorium Polski

Osoby
fizyczne

Podatnicy VAT
/ podatku od
wartości
dodanej lub
podatku o
podobnym
charakterze

Osoby
fizyczne

Podatnicy
VAT /
podatku od
wartości
dodanej lub
podatku o
podobnym
charakterze

Zastosowanie
mają przepisy
innego kraju

Faktura VAT z
dopiskiem
„odwrotne
obciążenie”

Paragon;
Faktura
na
żądanie

Faktura VAT

Dostawa towarów
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (na rzecz
„nie-podatników”)
WDT
(na rzecz
podatników)

Faktura VAT

Export

Poniżej limitu
(opodatkowanie
w Polsce)

Powyżej limitu
(zawiadomienie o wyborze
miejsca przeznaczenia jako
miejsca opodatkowania
towarów)

Osoby fizyczne
Podatnicy VAT

Faktura VAT

Zastosowanie mają przepisy
innego kraju

Co do zasady faktura VAT

Co do zasady, obowiązek dokumentowania sprzedaży ciąży
na sprzedawcy. Niemniej jednak, obowiązujące przepisy
przewidują odstępstwo od powyższej zasady generalnej
i
umożliwiają tzw. samofakturowanie, czyli przejęcie
wystawiania faktur w imieniu i na rachunek sprzedawcy przez
nabywcę. W przeciwieństwie do standardowych transakcji,
w przypadku samofakturowania dostawca wydaje towar lub
wykonuje usługę, ale nie potwierdza powyższych czynności
żadnym dokumentem. To nabywca wystawia fakturę
w chwili otrzymania świadczenia. Zgodnie z aktualnymi
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przepisami,
przedsiębiorca
może
stosować
samofakturowanie w przypadku dowolnej dostawy towarów
i świadczenia usług na terenie Polski oraz w przypadku
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Aby skorzystać z powyższej możliwości, należy spełnić
dodatkowe warunki:
 konieczne jest zawarcie porozumienia pomiędzy
stronami transakcji, w którym przewidziana jest
procedura zatwierdzania dokumentów,
 sprzedający musi zaakceptować każdą fakturę
wystawioną przez kupującego,
 faktura wystawiona przez nabywcę musi spełnić te
same warunki, co standardowa faktura oraz
dodatkowo zawierać adnotację „samofakturowanie”.
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Rozdział VII:
Sprzedaż przez podmioty
zagraniczne w Polsce
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1. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju / Polski
Jak przedstawiono w poprzednim rozdziale, w przypadku
wewnątrzwspólnotowej sprzedaży pomiędzy podatnikami
podatku od wartości dodanej (VAT), sprzedający jest
zobowiązany do rozliczenia tzw. wewnątrzwspólnotowej
dostawy
towarów
(WDT),
natomiast nabywca
do
rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
(WNT).
Sprzedaż
wysyłkowa na
rzecz polskich
konsumentów

Inaczej natomiast rozliczana jest sprzedaż transgraniczna,
która dokonywana na rzecz ostatecznego nabywcy, klienta
kupującego towar na własne potrzeby, nie mającego
obowiązku rozliczania WNT (tzw. sprzedaż wysyłkowa).
W przypadku sprzedaży dokonywanej na rzecz polskich
konsumentów, nabywających towary oferowane przez
zagraniczny sklep internetowy, występuje dla nich sprzedaż
wysyłkowa na terytorium kraju (Polski).
Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju to dostawa towarów
realizowana przez podatnika podatku od wartości dodanej
(podatnika VAT) z innego państwa UE z terytorium innego
państwa Unii Europejskiej na terytorium Polski, będącej
miejscem przeznaczenia towaru.
Co do zasady, w przypadku rozliczania podatku w sprzedaży
wysyłkowej miejscem opodatkowania pozostaje kraj,
w którym towary znajdą się po wysyłce lub po dokonaniu
transportu (kraj konsumpcji). Konsekwentnie, w przypadku
prowadzenia przez podmiot zagraniczny sprzedaży on-line
dla konsumentów z Polski, co do zasady powinno dojść do
opodatkowania transakcji polskim podatkiem VAT. Wyjątkiem
jest sytuacja, gdy kwota sprzedaży wysyłkowej nie przekracza
w obecnym oraz poprzednim roku podatkowym określonego
limitu – dla Polski przedmiotowy limit sprzedaży przyjęto
w kwocie 160.000 zł. W sytuacji, gdy kwota sprzedaży
dokonanej przez podmiot zagraniczny w Polsce nie
przekroczy powyższego limitu, zastosowanie znajdzie zasada
odwrotna, czyli opodatkowanie sprzedaży w kraju wysyłki.
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Rozliczenia na zasadach sprzedaży wysyłkowej nie stosuje się
do niektórych rodzajów towarów, np. nowych środków
transportu lub towarów, które są instalowane lub
montowane.
W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, której
przedmiotem są wyroby akcyzowe (np. oleje, alkohole czy
wyroby tytoniowe), dostawę towarów uznaje się w każdym
przypadku za dokonaną na terytorium Polski.

UWAGA! Przy niskich kwotach sprzedaży, tj. gdy wartość sprzedaży na
terytorium Polski nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160 000 zł,
zagraniczne sklepy on-line mogą dokonać wyboru Polski jako miejsca
opodatkowania tej sprzedaży, poprzez złożenie oświadczenia o wyborze
miejsca opodatkowania w kraju dostawy, na co najmniej 30 dni przed
datą dokonania dostawy.
Ważne: w takim przypadku zagraniczny podatnik związany jest wyborem
przez okres kolejnych 2 lat.

2. Magazyn konsygnacyjny
Polskie przepisy w zakresie podatku VAT przewidują szczególną
procedurę rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów
(WNT)
przy
wykorzystaniu
tzw.
magazynu
konsygnacyjnego.
Istotą
funkcjonowania
magazynu
konsygnacyjnego jest to, że towar, który jest do niego
wprowadzany z terytorium innego państwa członkowskiego
przez zagraniczny podmiot, pozostaje własnością tego
przedsiębiorcy aż do chwili zawarcia transakcji sprzedaży
w Polsce. Wówczas towar jest wyprowadzany ze składu
konsygnacyjnego i następuje przejście prawa własności tego
towaru na nabywcę.
Zastosowanie instytucji magazynu konsygnacyjnego powoduje,
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iż sama dostawa towarów z innego kraju UE na terytorium
Polski, jakiej dokonuje zagraniczny dostawca na potrzeby
zaopatrzenia magazynu, jest niewidoczna dla rozliczeń VAT-u.
Dostawca zatem nie rejestruje się dla celów rozliczenia
podatku w Polsce i nie rozpoznaje w Polsce transakcji
wewnątrzwspólnotowej – rozliczenie podatku następuje
u nabywcy z chwilą poboru towarów z magazynu jako WNT.
Warunki Aby móc zastosować powyższe uproszczenie w rozliczeniach
VAT, spełnione muszą być pewne warunki po stronie dostawcy
oraz nabywcy. Przede wszystkim, dostarczane do nabywcy
składniki muszą służyć dalszym procesom produkcyjnym lub
usługowym. Na podstawie polskich przepisów z procedury
rozliczenia VAT przy zastosowaniu magazynu konsygnacyjnego
wyłączony jest sektor handlowy. Jednocześnie, dostawca musi
być podatnikiem od wartości dodanej VAT zarejestrowanym w
innym kraju UE oraz nie może być zarejestrowanym
podatnikiem VAT w Polsce (czynnym czy też zwolnionym).
Dodatkowo, podmiot prowadzący magazyn konsygnacyjny
(którym jest nabywca towarów) musi złożyć pisemne
zawiadomienie o zamiarze prowadzenia takiego magazynu
oraz
prowadzić
szczegółową
ewidencję
towarów
wprowadzanych do magazynu.

3. Zagraniczny agent jako zakład przedsiębiorcy zagranicznego
Przedsiębiorca zagraniczny może prowadzić działalność
gospodarczą w Polsce poprzez zarejestrowany oddział,
przedstawicielstwo lub bez zarejestrowanej formy prawnej.
Przedsiębiorca zagraniczny może również realizować zadania
gospodarcze w innym kraju nie wprost, ale przykładowo
poprzez powiązaną kapitałowo spółkę handlową lub agenta
będącego odrębnym podmiotem prawnym, ale działającego
na zlecenie przedsiębiorcy.
Generalną zasadą z punktu widzenia przepisów podatku
dochodowego
jest
opodatkowanie
przedsiębiorcy
zagranicznego w państwie jego rezydencji podatkowej.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na
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terenie Polski, w przypadku gdy stwierdzone zostanie powstanie
tzw. zakładu, dochód będzie opodatkowany także w Polsce, tj.
państwie faktycznego prowadzenia działalności. Wówczas
Polska może opodatkować tylko taką część dochodu, którą
można przypisać zakładowi.
W przypadku prowadzenia działalności przez podmiot trzeci, Powstanie zakładu
może dojść do powstania tzw. zakładu „agencyjnego”. Agent „agencyjnego”
oznacza w tym przypadku osobę, która w imieniu i na rzecz
podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium
jednego państwa działa na terytorium innego państwa (Polski),
jeżeli jednocześnie osoba ta ma pełnomocnictwo do
zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to
faktycznie wykonuje.
Dla określenia, czy działalność przedstawiciela w Polsce kreuje
dla przedsiębiorcy zagranicznego polski zakład, istotny jest
zakres czynności przez niego podejmowanych. Przede
wszystkim działania agenta muszą mieć charakter regularny
oraz stały i dotyczyć zawierania umów w imieniu tego
przedsiębiorcy. Należy podkreślić, iż pojęcie „zawieranie umów"
nie obejmuje wyłącznie samego podpisania kontraktu, ale
także uprawnienia do negocjacji i ustalania ostatecznych
warunków umowy. W opinii organów podatkowych
uczestniczenie
przez
przedstawiciela
w
procesie
negocjowania kontraktu może wystarczyć do powstania
zakładu „agencyjnego” i obowiązku opodatkowania części
przychodów przedsiębiorcy zagranicznego na terytorium Polski.
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