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Projekt Ministra Finansów z dnia 22.10.2020 r. ustawy o zmianie o podatku
od  towarów  i  usług  oraz  innych  ustaw  zwany  dalej  „projektem
Nowelizacji”  zawiera  implementacje  przepisów  dyrektywy  (UE)
2017/2455  i  dyrektywy  (UE)  2019/1995  zmieniających  dyrektywę
2006/112/WE  i  dyrektywę  2009/132/WE  oraz  towarzyszących  im  aktów
wykonawczych w odniesieniu do przepisów podatku od wartości dodanej
dotyczących  świadczenia  usług  i  sprzedaży  towarów na  odległość  oraz
wybranych dostaw krajowych towarów. 

Przepisy projektu Nowelizacji mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2021 roku
i przewidują wprowadzenie tzw. „Pakietu VAT e-commerce”, który dotyczy
nowych zasad rozliczania podatku VAT transgranicznej sprzedaży towarów
oraz usług na odległość (przez Internet) na rzecz konsumentów (B2C). 

Izba Gospodarki Elektronicznej, zwana dalej  „e-Izbą”, przedstawia swoje
uwagi dotyczące problemów i skutków zastosowaniu przepisów projektu
Nowelizacji oraz propozycje rozwiązań. 

UWAGI I OCENA SKUTKÓW PRAWNYCH 

1. Zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej 
Przepisy  projektu  Nowelizacji  przewiduje  zmianę  zasad  opodatkowania
sprzedaży wysyłkowej: 

● Wprowadzenie  pojęcia  wewnątrzwspólnotowej  sprzedaży  towarów
na odległość (WSTO) zamiast sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium
kraju;

●
● Ustalenie jednolitego progu kwotowego dla całej UE w wysokości 10

000  EUR  netto,  do  którego  miejscem  opodatkowania  VAT  dla
dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz konsumentów (B2C)
jest kraj siedziby sprzedawcy – podatnik nie ma zatem obowiązku
rejestracji i rozliczania dla celów VAT kraju UE przeznaczenia. 

Zdaniem e-Izby skutkiem proponowanego w projekcie Nowelizacji
znaczącego obniżenia progu do 10 000 EUR (obecnie nie może być
niższy niż 35 000 EUR i wyższy niż 100 000 EUR). będzie objęcie
szerszego  grona  podatników  dokonujących  transakcji  WSTO
obowiązkiem rejestracji VAT w kraju UE przeznaczenia tj. kraju, do
którego dostarczane są towary i usług oraz rozliczenia VAT w tym
kraju po przekroczeniu progu. 

E-Izba  postulowała  by  o  podwyższenie  lub  uaktualnienie  przeliczenia
kwoty limitu 10 000 EUR na PLN, gdyż z uwagi na wzrost średnich kursów
walut jest ona wyższa niż 42 000 PLN (Art. 22a ust. 1 pkt.3 projektu). 

2. Nowa procedura szczególna VAT-OSS  
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Zgodnie  z  uzasadnieniem  projektu  Nowelizacji  pakiet  VAT  e-commerce
wprowadza  rozwiązania  mające  na  celu  rozszerzenie  uproszczonego
rozliczenia VAT w sektorze e-commerce oraz poboru podatku od towarów
zakupywanych przez konsumentów poprzez: 

● Zastąpienie  procedury  uproszczonej  tzw.  małego  punktu
kompleksowej  obsługi  VAT  -MOSS  stosowanej  do  usług
telekomunikacyjnych,  nadawczych  i  elektronicznych  (TBE),
rozszerzoną  i  zmodyfikowaną  procedurą  VAT-OSS,  która  obejmuje
sprzedaż na rzecz konsumentów (B2C) w UE w małych przesyłkach
(do  150 EUR).  Zastosowanie  procedury  VAT-OSS pozwala  uniknąć
obowiązku rejestracji na cele VAT w kraju konsumenta. 

● Możliwość  rozliczenia  w  ramach  procedury  uproszczonej  VAT-OSS
usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (TBE) oraz
innych  usług  świadczonych  na  rzecz  konsumentów  (B2C),
wewnątrzwspólnotowej  sprzedaży  towarów  na  odległość  (WSTO)
oraz  wybranych  dostaw  krajowych  na  rzecz  konsumentów  (B2C)
dokonywanych  za  pośrednictwem  operatorów  interfejsów
elektronicznych (IE) ułatwiających te dostawy. 

W  ocenie  e-Izby  przepisy  projektu  Nowelizacji  dotyczące
wprowadzenia procedury VAT -OSS są co do zasady korzystne dla
podatników, gdyż uproszczą obsługę rozliczania VAT w zakresie
transakcji  transgranicznych  na  rzecz  konsumentów  (B2C)  w
krajach UE i tym samym obniżą koszty prowadzenia działalności
gospodarczej. 

E-Izba ma natomiast uwagi do: 

● przyjęcia  w  ramach  pakietu  VAT  e-commerce  rozszerzonego
obowiązku  fakturowania  wobec  dostaw  krajowych  rozliczanych  w
procedurze VAT-OSS przez operatorów IE ułatwiających te dostawy,
w związku z  przyjęciem fikcji  prawnej,  że najpierw operator  (jako
deemed  suppplier)  nabywa  towary  od  tzw.  dostawcy  bazowego
(B2B),  a następnie sprzedaje je  konsumentowi  (B2C).  Operator  IE
staje  się  wówczas podatnikiem na  gruncie  VAT zobowiązanym do
wystawienia faktury dokumentującej dostawę na rzecz konsumenta
(art. 106b ust.1 pkt.2 projektu). 

Wnosimy o wyłączenie obowiązku wystawienia przez operatora IE
faktur  dokumentujących  krajowe  dostawy  towarów  na  rzecz
konsumentów  (B2C)  oraz  wystawiania  faktur  na  żądanie  w
przypadku rozliczania transakcji w ramach VAT-OSS przez zmianę
art. 106b ust. 1 pkt.2 projektu Nowelizacji. 
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3. Nowe zasady opodatkowania importu towarów 
w transakcjach e-commerce 

Pakiet VAT e-commerce zawiera nowe zasady zgłaszania i rozliczania VAT z
tytułu  importu  towarów z  krajów  trzecich  przez  konsumentów (B2C)  w
ramach e-commerce, w szczególności wprowadza: 

❏ Definicję sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw 
trzecich na rzecz końcowych konsumentów z krajów UE (SOTI).  

❏ Likwidację zwolnienia z VAT importu towarów w przesyłkach do 22 
EUR (które nie obowiązywało w Polsce dla transakcji e-commerce). 

❏ Nową procedurę  szczególną  importu  VAT-IOSS  i  drugi  mechanizm
szczególny USZ, obejmujące uproszczone rozliczenie sprzedaży na
odległość towarów importowanych z państw trzecich (SOTI) na rzecz
konsumentów z UE (B2C) w przesyłkach o niewielkiej wartości (do
150 EUR).  Podatek ma być pobierany i  zapłacony przy sprzedaży
towarów –  w procedurze VAT -IOSS,  a przy imporcie towary będą
podlegać  zwolnieniu  w  podatku  VAT  lub  przy  dostawie  -  w
procedurze USZ. 

❏ Obowiązek rozliczenia VAT od importu towarów będzie niezależny od
tego, czy podatnicy dokonujący SOTI posiadają siedzibę działalności
gospodarczej  lub  stałe  miejsce  prowadzenia  działalności
gospodarczej na terytorium UE czy na terytorium państwa trzeciego.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu Nowelizacji wprowadzone rozwiązania
mają na celu uproszczenia rozliczenia VAT w sektorze e-commerce oraz
uszczelnienia  poboru  tego  podatku  od  towarów  spoza  UE  nabywanych
przez konsumentów. 

E-Izba  popiera  zmiany  legislacyjne  zmierzające  do
wyeliminowaniu unikaniu opodatkowania i uszczelnienia systemu
poboru VAT od importu towarów kupowanych przez konsumentów
od sprzedawców spoza UE, które przyczyniają się do wyrównania
warunków  konkurencji  między  sprzedawcami  unijnymi  i
azjatyckimi z branży e commerce.  

Planowane procedury rozliczania SOTI tj. procedura VAT-IOSS i procedura
USZ zakładają, że podatek powinien zostać zapłacony od każdego towaru
zamówionego  on-line  z  krajów  trzecich  i  przesłanego  unijnemu
konsumentowi.  

E-Izba ma jednak wątpliwości czy nowy model rozliczania VAT w
transakcjach  e-commerce  przewidziany  tzw.  pakietem  VAT  e-
commerce będzie skuteczny.

 Dotyczy  to  zwłaszcza  opodatkowania  towarów  nabywanych  przez
konsumentów z UE on-line bezpośrednio od sprzedawców spoza UE lub za
pośrednictwem operatorów IE (np. platform handlowych) z państw trzecich
-  głównie  Chin,  co  utrudni  w  praktyce  wyegzekwowanie  obowiązków
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podatkowych w zakresie rejestracji, rozliczenia i zapłaty VAT.  

E-Izba  ma  istotne  zastrzeżenia,  zwłaszcza  co  do  obowiązków
nałożonych  na  operatorów  IE  w  związku  z  nowymi  zasadami
rozliczania importu towarów, w szczególności:  

● wykonania obowiązku poboru i zapłaty podatku od sprzedaży towarów
na rzecz unijnych konsumentów przez operatorów IE, w szczególności
potrącania kwoty należnego VAT z zapłaconej przez konsumenta ceny
towarów. 

● obowiązku wystawienia paragonu fiskalnego (fiskalizacji), w 
przypadku gdy platformy dla potrzeb VAT stają się podatnikiem.  

● przyjęcia 23% stawki bazowej VAT dla towarów rozliczanych w 
procedurze USZ. 

1.Pobór i zapłata VAT przez operatorów IE 

Projekt Nowelizacji przewiduje odpowiedzialność operatorów IE za pobór i
zapłatę VAT w przypadku pośredniczenia (ułatwiania) w dokonywaniu:  

  Sprzedaży  na  odległość  towarów  importowanych  z  państw  trzecich
(SOTI)  w  przesyłkach  o  wartości  rzeczywistej  do  150  EUR  na  rzecz
konsumentów (B2C) z UE. 

  Dostawy  towarów dokonywanych  przez  dostawcę  spoza  UE  na  rzecz
konsumentów (B2C) z UE, (w tym transakcje WSTO i dostawy lokalne na
terenie jednego kraju UE lub sprzedaż do innego kraju UE)  

W  ocenie  e-Izby  ciężar  wykonania  obowiązków  związanych  z
rozliczaniem VAT z tytułu dostaw towarów zostanie przeniesiony
od sprzedawców tzw. dostawców bazowych z UE i spoza UE oraz
polskich konsumentów, na operatorów IE z UE, mimo że będą oni
mogli  skorzystać z uproszczonego rozliczenia VAT w procedurze
VAT -OSS i VAT -IOSS. Operatorzy IE będą musieli podjąć działania
w  celu  przygotowania  i  wprowadzenia  odpowiednich  procedur
wewnętrznych,  umożliwiających  zidentyfikowanie  transakcji
objętych po ich stronie obowiązkiem poboru i zapłaty VAT. 

Projekt Nowelizacji przewiduje, że obowiązek podatkowy dla operatora IE,
który ma dokonać poboru i zapłaty VAT powstanie przy zakupie towarów -
w momencie zaakceptowania płatności (art. 19a ust. 1b projektu). Zapłata
za większość towarów zakupionych  on-line  dokonywana jest za  pomocą
kart płatniczych, pośredników szybkich płatności elektronicznych (PayPal,
PayU,  Przelewy24  etc.),  których  usługi  płatnicze  oferuje  operator.  W
przepisach  podatkowych  brak  jest  podstawy  dla  „potrącenia”
kwoty  VAT  przez  operatorów  IE  z  takich  płatności  ani  z
wirtualnego  konta/rachunku/  portfela  sprzedającego  (dostawcy
bazowego),  na  który  trafiają  zapłacone  środki.  Ponadto,  należy
pamiętać,  że część transakcji  opłacana jest  bezpośrednimi tradycyjnymi
przelewami  na  rachunki  bankowe  sprzedających  lub  opłacana  przy
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odbiorze  przesyłki  gotówką  lub  kartą  płatniczą  (kurierowi).  Wówczas
operatorzy IE nie posiadają nawet wiedzy na jaki rachunek bankowy, ani to
której instytucji finansowej trafiły te środki. 

Operator nie może również żądać przekazania wartości tego podatku od
nabywców  towarów  (konsumentów)  -  jak  wskazano  w  uzasadnieniu
projektu Nowelizacji,  gdyż - co również podkreślono w uzasadnieniu - w
sensie cywilnoprawnym nie jest właścicielem sprzedawanego towaru i nie
dokonuje  jego  sprzedaży  na  rzecz  konsumenta  w  rozumieniu  Kodeksu
cywilnego. Brak jest zatem podstawy prawnej do żądania zapłaty części
ceny w wysokości należnego VAT, mimo że jest podatnikiem tego podatku.

W konsekwencji  oznaczałoby to,  że operator  IE  musiałby najpierw sam
ponieść faktyczny ciężar zapłaty tego VAT, a następnie domagać się jego
zwrotu od sprzedawcy (dostawcy bazowego).  

Z  tego  względu  e-Izba  wnosi  o  wprowadzenie  uprawnień  dla
operatorów IE do potrącania kwoty VAT z zapłaconej ceny towaru
oraz  rozważenie  wprowadzenia  solidarnej  odpowiedzialności
operatorów i  sprzedawców (dostawców bazowych)  za zaległości
podatkowe  w  VAT  na  wzór  przepisów  art.  105a  ustawy  o  VAT
dotyczących split payment. 

Taki  mechanizm  zabezpieczy  operatorów  IE  przed  sprzedawcami
(dostawcami  bazowymi)  nie  mającymi  siedziby  w  UE  lub  tych,  którzy
zakończą  działalność  przed  przekazaniem  kwoty  należnego  VAT  od
dokonanej sprzedaży. 

2. Obowiązek wystawiania paragonów fiskalnych przez 
operatorów  IE 

Projekt  Nowelizacji  nie  zawiera  przepisów  wyłączających  obowiązek
ewidencji  sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących i  wystawienia
paragonu  fiskalnego  (fiskalizacji)  w  przypadku,  gdy  operatorzy  IE  dla
potrzeb VAT stają się podatnikami odpowiedzialnymi za pobór i  zapłatę
tego podatku w transakcjach na rzecz konsumentów (B2C). 
Zdaniem e-Izby wskazane byłoby zastosowanie wyłączenie w/w obowiązku
operatorów IE lub co najmniej ograniczenie wobec dostaw krajowych oraz  
transakcji SOTI rozliczanych przez operatorów jako podatników (deemed  
suppplier). 

Analogicznie  jak  w  przypadku  faktur  wystawianie  paragonów  przez
operatorów  IE  może  powodować  błędne  uznanie  operatorów  przez
konsumentów stronę transakcji sprzedaży. 

Jednocześnie  e-Izba  wnosi  o  objęcie  operatorów  IE  zwolnieniem  z
obowiązku  fiskalizacji  transakcji  WSTO  i  SOTI,  które  dotyczy  dostawy
wysyłkowej  towarów  wymienionych  w  poz.  36  załącznika  do
Rozporządzenia  MF  z  dnia  28  grudnia  2018  r.  w  sprawie  zwolnień  z
obowiązku prowadzenia ewidencji  przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Obecnie  przedmiotowe  zwolnienie  nie  może  być  zastosowane,  gdyż
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operatorzy  IE  nie  otrzymają  w  całości  zapłaty  za  dostawę  towarów za
pośrednictwem poczty, bank lub SKOKu. Ponadto, zwolnienie to powinno
mieć  zastosowanie  w  zakresie  wszystkich  rodzajów  towarów  oraz
wszystkich  metod  płatności  (m.in.  również  płatności  w  gotówce  przy
odbiorze), gdyż w przeciwnym razie ze względu na specyfikę działalności
operatorów IE i konieczności automatyzacji procesów sprzedaży i płatności
zmuszone  byłyby  one  do  fiskalizacji  wszystkich  transakcji.  Tym samym
zwolnienie to nie byłoby stosowane w praktyce.  

3. Pobór i zapłata VAT przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie 

W przypadku gdy sprzedawca/operator IE nie zdecyduje się skorzystać z
rozliczenia  SOTI  w  ramach  procedury  VAT-  IOSS,  będzie  możliwe
skorzystanie z drugiej procedury uproszczonej tj. USZ, w ramach której VAT
z tytułu importu towarów będzie pobrany przy dostawie od konsumentów
przez podmiot dokonujący zgłoszenia celnego np. operatora pocztowego
firmę kurierską. 

E-Izba generalnie pozytywnie ocenia wprowadzenie uproszczonej
procedury poboru VAT od przesyłek importowanych spoza UE na
Pocztę  Polską  i  firmy  kurierskie,  przy  dostawie  towarów
konsumentom  – o co od dawna postulowała.  Zamiast jak obecnie ich
zgłaszanie i rozliczanie dla celów VAT przez samych konsumentów. Mamy
jednak wątpliwości czy uda się zrealizować zakładany w projekcie
Nowelizacji  cel  uszczelnienia  poboru  podatku  w  transakcjach
transgranicznych,  zwłaszcza  w przypadku towarów kupowanych
od lub za pośrednictwem podmiotów (e-sprzedawców i platform
handlowych) spoza UE, które mogą nie przekazywać prawidłowych
i pełnych danych dotyczących transakcji.  

Obecnie  funkcjonujący  system  kontroli  urzędów  celno-skarbowych
przesyłek   towarów  spoza  UE  jest  niewydolny   min.  z  uwagi  na  brak
możliwości weryfikacji  dużej ilości paczek z Chin oraz papierowy proces
obiegu i wymiany dokumentów między KAS a Pocztą Polską. Powszechną
praktyką  jest  zaniżanie  wartości  przesyłanych  towarów,  brak  lub
nieprawdziwy  opis  towarów,   dzielenie  przesyłek  na  mniejsze,  tak  aby
uniknąć  cła,  czy  deklarowanie  przesyłek  handlowych  jako  „prezenty”.
Wejście w życie pakietu VAT e-commerce tego nie zmieni.

Rozliczenie i  pobór podatku VAT w nowej  procedurze uproszczonej  USZ
przez operatorów pocztowych i kurierów przy  dostawie towarów na rzecz
konsumentów  z  UE  (B2C)  będzie  wymagał  jeszcze  większej  weryfikacji
danych  dotyczących  towarów  w  przesyłkach  o  niskiej  wartości
(deklarowanej wartość towarów, pochodzenia i  klasyfikacji  towaru,  kodu
etc.).  Niezbędne jest zapewnienie organom celnym i podatkowym
(KAS) dostępu do danych transakcyjnych towarów zakupionych w
ramach  e-commerce,  zwłaszcza  od  e-sprzedawców  i  na
platformach  nieunijnych.  Jak  również  opracowanie  systemów
informatycznych do analizy  tych danych transakcyjnych Poczcie
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Polskiej i kurierom do celów rozliczenia i poboru podatku VAT oraz
wykrywania oszustw podatkowych. 

E-Izba  wyraża  obawy czy  po  1  lipca  2021 Poczta  Polska  i  KAS
wdrożą  skuteczne  systemy  kontroli  i  nadzoru  nad  obrotem
przesyłkami pocztowymi i kurierskimi o niskich wartościach spoza
UE.

Jednocześnie e-Izba negatywnie ocenia zastosowanie 23% stawki bazowej
VAT i wyłączenie obniżonych stawek dla importu towarów rozliczanych w
procedurze USZ (art. 138i ust. 4 projektu). Zdaniem e-Izby dane dotyczące
transakcji  SOTI  pozyskane  od  sprzedawców  (dostawców  bazowych),
operatorów  IE  lub  nabywców  (konsumentów)  pozwolą  na  prawidłowe
rozliczenia  VAT  z  tytułu  tych  transakcji  w  ramach  procedury  UZS
operatorów pocztowych i  kurierów,  w tym przyporządkowanie właściwej
stawki VAT dla importowanego towaru. 

Doprowadzi  to  nieuzasadnionego  zróżnicowania  stawek  VAT  dla  takich
samych  towarów,  i  tym  samym  zawyżenia  ceny,  w  zależności  od
zastosowanej procedury rozliczenia tego podatku tj. VAT -IOSS lub USZ na
co konsument często nie ma wpływu. 

Ponadto,  jeżeli  konsumenci  nie wyrażą zgody na zastosowanie bazowej
stawki podatku dla importowanych na ich rzecz towarów będą dokonywali
zgłoszeń  tych  towarów  organom  celnym  na  zasadach  ogólnych,  co
zwiększy obciążenia organów celnych i podatkowych. 

Z  tego  względu  e-Izba  wnosi  o  umożliwienie  zastosowanie
obniżonych stawek VAT dla importu towarów objętych procedurą
USZ, jeżeli możliwe jest ich ustalenie na podstawie przekazanych i
zgromadzonych danych przez zmianę art. 138i ust. 4 projektu.

5. Uwagi do przepisów 
A  Uwagi zgłaszane do projektu ustawy

l
p

Przepis  
projektu  
ustawy

Treść uwagi Uzasadnienie
uwagi 

Propozycja 
ewentualnych 

modyfikacji
przepisu
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Art. 1 pkt 7 lit. 
b  
projektu  (art. 
19a  
ust. 1b ustawy o  
VAT)

Wprowadzenie 
przepisów 
umożliwiających 
udzielania
operatorom  IE
upoważnienia  do
potrącania  kwoty
VAT z kont/portfeli
wirtualnych 
sprzedających 
(dostawców
bazowych),  na
które  trafiają  środki
ze  sprzedaży
towarów  zapłacone
głównie  poprzez
płatności
elektroniczne.

Operatorzy IE 
muszą  mieć 
możliwość  
potrącania kwoty 
VAT z  ceny 
towaru zapłaconej
płatnością 
elektroniczną. Taki
mechanizm  
zabezpieczy 
operatorów  IE 
przed 
sprzedawcami  
(dostawcami 
bazowymi)  z UE i,
którzy zakończą  
działalność przed 
rozliczeniem VAT od
sprzedaży.

Wprowadzenie  
odpowiednich 
regulacji  do art. 
19a ust. 1b  
ustawy  o  VAT,
przepisów   ustawy
z  dnia  29  sierpnia
1997  r.  -  Prawo
bankowe   oraz
ustawy z dnia 19  
sierpnia 2011 r. o  
usługach 
płatniczych.

A  Uwagi zgłaszane do projektu ustawy

l
p

Przepis  
projektu  
ustawy

Treść uwagi Uzasadnienie
uwagi 

Propozycja 
ewentualnych 

modyfikacji przepisu

Art. 1 pkt  25 lit.
b  
projektu (art. 
106a pkt 4 
ustawy o  VAT)

Usunięcie  przepisu
art.  106a  pkt  4
przewidującego
obowiązek
fakturowania  w
przypadku  SOTI
(sprzedaż  na
odległość  towarów
importowanych)
przez operatora IE.

Wprowadzenie
takiego obowiązku
może
spowodować 
wątpliwości 
konsumentów
kto jest zgodnie
z prawem drugą
stroną
transakcji,  tj.
sprzedającym.

Art. 106a pkt 4  
„sprzedaży na 
odległość  towarów 
importowanych, 
rozliczanej w 
procedurze 
szczególnej, o której
mowa w dziale XII w  
rozdziale 9, przez  
podatników 
zidentyfikowanych 
na  potrzeby tej 
procedury,  dla 
których państwem 
członkowskim  
identyfikacji jest  
Rzeczpospolita 
Polska.”;

Art. 1 pkt  26 lit.
a  
projektu  
(art. 106b ust. 1
pkt 2 ustawy  o 
VAT)

Zmiana  treści
przepisu  art.  106b
ust.  1  pkt  2  przez
wyłączenie
operatorów  IE
zobowiązanych  do
rozliczenia transakcji
realizowanych  przez
dostawców
bazowych  (deemed
suppplier)  z
obowiązku 
fakturowania
dostaw  krajowych
w  przypadku
rozliczania  takich
transakcji  w  ramach

Art. 106b ust. 1 pkt 
2  
„wewnątrzwspólnot
ową  sprzedaż 
towarów na  
odległość lub 
dostawy  
towarów na rzecz 
podmiotu  
niebędącego  
podatnikiem, o  
których mowa w  
art.7a ust. 2, 
chyba że  dostawca
korzysta z  
procedury 
szczególnej, o  
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VAT OSS. której mowa w 
dziale XII  w 
rozdziale 6a”

A  Uwagi zgłaszane do projektu ustawy

l
p

Przepis  
projektu  
ustawy

Treść uwagi Uzasadnienie
uwagi 

Propozycja 
ewentualnych 

modyfikacji
przepisu

Art. 1 pkt  33 lit.
c  
projektu  
(art. 130a pkt 
2b  
ustawy o  VAT)

Zmiana  treści  art.
130a  pkt  2  lit.  b
„w  przypadku
dostaw towarów  
dokonanych przez  
podatnika
ułatwiającego
takie  dostawy
zgodnie z  art.  7a
ust. 2, jeżeli  
wysyłka lub transport 
towarów będących  
przedmiotem takich  
dostaw 
rozpoczyna się i  
kończy na 
terytorium kraju -  
Rzeczpospolitą 
Polską”

Art. 130a pkt 2 lit. 
b, niewłaściwie 
implementuje art. 
369b Dyrektywy 
VAT. 

Art. 130a pkt 2 lit. 
b „w  przypadku 
dostaw  
towarów 
dokonanych  
przez podatnika 
ułatwiającego 
takie dostawy 
zgodnie z  art. 7a 
ust. 2, jeżeli  
wysyłka lub 
transport 
towarów 
będących  
przedmiotem takich  
dostaw rozpoczyna
się i  kończy w 
tym samym  
państwie  
członkowskim;”

Art. 1 pkt  42  
projektu  
(art. 138i  ust. 4
ustawy o  VAT)

Zmiana treści art.
138i  ust. 4 w 
przypadku  
rozliczania VAT w  
procedurze USZ

Zmiana  23%
stawki bazowej dla
importu  towarów
w  ramach
procedury USZ.

Art. 138i ust. 4 „Dla  
importu towarów, o  
którym mowa w 
ust. 1,  stawka 
podatku jest  
stawka 
właściwa dla  
danego 
towaru, a  
jeżeli na 
podstawie  
przekazanych i
zgromadzonych  
danych nie można 
ustalić tej 
właściwej  
stawki to 
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stawka  
podatku wynosi

22%,”

PODSUMOWANIE  
W ocenie  e-Izby  przepisy  projektu  Nowelizacji  dotyczące  wprowadzenia
pakietu VAT e-commerce są krokiem w dobrym kierunku, gdyż ma na celu
wyrównanie  ram  prawnych  i  konkurencyjnych  prowadzenia  działalności
gospodarczej  dla unijnych e-przedsiębiorców.  Zmiana modelu rozliczenia
VAT  od  towarów  niskiej  wartości  importowanych  spoza  UE  powinna
uszczelnić pobór podatku w transgranicznym handlu elektronicznym spoza
UE w modelu B2C. Mamy jednak wątpliwości, czy uda się ten cel w
praktyce w pełni osiągnąć. 

E-Izba negatywnie ocenia natomiast proponowane obowiązki  w zakresie
fakturowania,  fiskalizacji,  ewidencjonowania  rozliczanych  transakcji,
nałożone na operatorów IE.  
Dodatkowo, wprowadzenie nowego obowiązku poboru i zapłaty VAT przez
operatorów  IE  opartego  na  fikcji  prawnej  dostawy  towarów  przez  tych
operatorów na rzecz konsumentów (B2C), będzie wymagało zbudowania
przez  operatorów  nowego  systemu  sprzedaży,  płatności  i  nowych
rozwiązań  technologicznych  w bardzo  krótkim czasie.  Konieczne  będzie
również  dostosowanie  narzędzi  i  aplikacji  służących  profesjonalnym
podmiotom  sprzedającym  przy  użyciu  operatorów  IE  do  obsługi
prowadzonego sklepu / konta.  

Z tego względu e-Izba wnosi o wprowadzenie 3 miesięcznego okresu
przejściowego  dla  polskich  podatników  po  wejściu  w  życie
projektu  Nowelizacji,  podczas  którego  na  podatników  nie  nakładane
byłby sankcje podatkowe i karno-skarbowe za nieprawidłowe zastosowanie
nowych przepisów, w tym niewywiązywanie się z nowych obowiązków w
zakresie poboru i zapłaty podatku VAT przez operatorów IE.

Mimo, że co zasady obowiązek rozliczenia VAT będzie niezależny od tego,
czy  operatorzy  IE  posiadają  siedzibę  lub  stałe  miejsce  prowadzenia
działalności  gospodarczej  na  terytorium UE  czy  na  terytorium państwa
trzeciego  np.  Chin,  USA,  to  w  praktyce  wyegzekwowanie  tych
obowiązków wobec operatorów IE z państw trzecich - głównie Azji
będzie utrudnione. 

W rezultacie nowy system rozliczania VAT przy transakcjach SOTI
zamiast poprawić pogorszy sytuację sprzedawców internetowych i
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operatorów IE z krajów UE pośredniczących w sprzedaży towarów
spoza UE. A większość sprzedaży towarów azjatyckich przeniesie
się do e-sklepów i operatorów IE pozaunijnych. 

Wówczas poboru i zapłaty VAT przy dostawie importowanych towarów
będą  musiały  dokonać  firma  kurierska  lub  Poczta  Polska,  co  zwiększy
koszty procesów logistycznych i transportu przesyłek. 

E-Izba ma również wątpliwości czy Poczta Polska i KAS wdrożą skuteczne
systemy  kontroli  i  nadzoru  nad  obrotem  przesyłkami  pocztowymi  i
kurierskimi  o  niskiej  wartości  celem  realizacji nowych  obowiązków  w
zakresie rozliczania i  poboru VAT od  importu towarów spoza UE przez
konsumentów (B2C) w ramach Pakietu VAT e-commerce.
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Dostawcą usługi jest Autenti sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 29/8, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000436998, NIP: 7831693251, kapitał zakładowy 4 797 900,00 zł.

Autenti ID: 62006e95-fbac-4735-a5d9-1d88e26cbc4e (13/13) - Dokument podpisany elektronicznie Karta Podpisów 1/1

KARTA PODPISÓW
poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 62006e95-fbac-4735-a5d9-1d88e26cbc4e
utworzonego: 2021-05-03 22:51 (GMT+02:00)


		2021-05-03T22:51:26+0200
	Zabezpieczenie integralności treści


		2021-05-03T23:01:47+0200
	Podpisanie dokumentu


		2021-05-03T23:01:49+0200
	Zabezpieczenie integralności treści


	



