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Zmiany VAT w 2020 r. w stosowaniu 
stawki VAT 0% w WDT

Stan prawny na dzień 31 lipca 2020 r.

1

Program

1. Akty prawne wprowadzające pakiet „quick fixes”

2. Warunki stosowania stawki 0% w WDT do 31 grudnia 2019 r.

3. Warunki stosowania stawki 0% w WDT na podstawie Ustawy Zmieniającej wdrażającej
postanowienia Dyrektywy – dodanie dwóch warunków materialnoprawnych

4. Warunki stosowania stawki 0% w WDT – wprowadzenie domniemania dostarczenia
towaru od 1 stycznia 2020 r.

5. Warunki stosowania stawki 0% w WDT w 2020 r. - wnioski
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Akty prawne wprowadzające 
pakiet ”quick fixes”

3

Akty prawne wprowadzające pakiet „quick fixes”

4

 Dyrektywa Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę
2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w
systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między
państwami członkowskimi (Dz. Urz. L Nr 311 z 7.12.2018, s. 3, dalej: Dyrektywa);

Dyrektywa powinna zostać implementowana w ustawodawstwie krajowym
poszczególnych Państw Członkowskich do 31 grudnia 2019 r. a Państwa Członkowskie
stosują te przepisy od dnia 1 stycznia 2020 r.

Art. 2 ust. 1 Dyrektywy

§

Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w
odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom
krajowym swobodę wyboru formy i środków.

Art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(wersja skonsolidowana: Dz. Urz. C Nr 326 z 26.10.2012 r.)

§

Jeżeli Dyrektywa nie została implementowana w prawie krajowym Podatnik ma
prawo bezpośrednio się na nią powołać (np. Wyrok TSUE z dnia 15.04.2014 r., sygn. C-
337/13)!
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Akty prawne wprowadzające pakiet „quick fixes”

5

 Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień
związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (Dz. Urz. L Nr 311 z 7.12.2018 r., dalej:
Rozporządzenie).

Państwa Członkowskie są zobowiązane stosować przepisy Rozporządzenia od dnia 1
stycznia 2020 r.

Art. 2 ust. 1 Rozporządzenia

§

Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we
wszystkich Państwach członkowskich.

Art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(wersja skonsolidowana: Dz. Urz. C Nr 326 z 26.10.2012 r.)

§

Akty prawne wprowadzające pakiet „quick fixes” - prawo krajowe 
wdrażające prawo unijne

6

 Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 1106, dalej: Ustawa Zmieniająca);

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

Art. 23 Ustawy Zmieniającej 
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Warunki stosowania stawki 0% w WDT do 31 
grudnia 2019 r.

7

Definicja WDT (warunki materialnoprawne)

8

1. Wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 Ustawy
VAT (dostawa towarów) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Art. 13 ust. 1 Ustawy VAT

§

2. Nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na
potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego
innym niż terytorium kraju lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od
wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji
wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium
kraju.

Art. 13 ust. 2 Ustawy VAT

§

A S.R.L. A Sp. z o.o.

7
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Warunki opodatkowania WDT stawką 0% w 
Ustawie VAT (warunki formalnoprawne)

9

1.Dokonanie dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer
identyfikacyjny nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy,
zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej.

2.Posiadanie przez podatnika dowodów przed upływem terminu do złożenia deklaracji
podatkowej za dany okres rozliczeniowy potwierdzających, że towary będące
przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na
terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

3.Podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest
zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

Art. 42 ust. 1 Ustawy VAT

§

Orzecznictwo TSUE: nie można kwestionować prawa podatnika do stosowania stawki 0% w WDT w
przypadku spełnienia warunków materialnych mimo braku spełnienia warunków formalnych zwolnienia
(np. wyrok TSUE z dnia 20 października 2016 r., sygn.: C-24/15, wyrok TSUE z dnia 9 lutego 2017 r., sygn.:
C-21/16). Analogiczne podejście w niektórych orzeczeniach polskich sądów administracyjnych i
interpretacjach indywidualnych, np. Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia
26 lutego 2016 r., sygn.: IPTPP2/4512-627/15-3/JS, wyrok NSA z dnia 10.11.2017, sygn. I FSK 318/16.

Przykład 1

10

B S.R.L. A Sp. z o.o.

• A Sp. z o.o. dokonała dnia 6 lutego 2015 r. dostawę na na rzecz A S.R.L. A Sp. z o.o.;
• A Sp. z o.o. przed złożeniem deklaracji za luty 2015 posiadała komplet dokumentów

potwierdzających faktyczne dokonanie dostawy i odbiór towaru we Włoszech, w tym fakturę i
podpisany przez B S.R.L. list przewozowy CMR;

• B S.R.L. faktycznie zarejestrowana we Włoszech dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych
od 6 lipca 2015 r. – B S.R.L. prowadziła jednak działalność gospodarczą od 1993 r.

Interpretacja indywidualna z dnia 26 lutego 2016 r., sygn.: IPTPP2/4512-627/15-3/JS:
„(…) gdy Wnioskodawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres
rozliczeniowy posiadał w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem WDT
zostały (…) dostarczone do nabywcy na terytorium Włoch, to Zainteresowany, będący
zarejestrowanym jako podatnik VAT UE, ma prawo do uznania opisanej transakcji za
wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0%.”
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Warunki opodatkowania WDT stawką 0% w 
Ustawie VAT (warunki formalnoprawne)

1.Dokumentacja w przypadku wysyłki lub transportu towaru zleconej zewnętrznemu
spedytorowi:
i. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora), z których

jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na
terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;

ii. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku.
Art. 42 ust. 3 Ustawy VAT

§

11

Dowody potwierdzające, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione
z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego
inne niż terytorium kraju.

Warunki opodatkowania WDT stawką 0% w 
Ustawie VAT (warunki formalnoprawne)

12

2. Dokumentacja w przypadku wywozu towaru bezpośrednio przez podatnika lub
nabywcę przy użycia własnego środka transportu podatnika lub nabywcy:
i. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku;
ii. imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsce

zamieszkania sprzedawcy i nabywcy;
iii. adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby

działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;
iv. określenie towarów i ich ilości;
v. potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w miejscu, do którego towary są

przewożone;
vi. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub

numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.
Art. 42 ust. 4 Ustawy VAT

§

Dowody potwierdzające, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione
z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego
inne niż terytorium kraju.
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Warunki opodatkowania WDT stawką 0% w 
Ustawie VAT (warunki formalnoprawne)

13

3. Dokumentacja w przypadku wywozu przez nabywcę nowego środka transportu bez
użycia innego środka transportu:
i. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku;
ii. imię i nazwisko lub nazwa oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsce

zamieszkania sprzedawcy i nabywcy;
iii. adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby

działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;
iv. określenie towarów i ich ilości;
v. potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w miejscu, do którego towary są

przewożone;
vi. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub

numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.
Art. 42 ust. 5 Ustawy VAT

§

Dowody potwierdzające, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione
z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego
inne niż terytorium kraju.

Warunki opodatkowania WDT stawką 0% w 
Ustawie VAT (warunki formalnoprawne)

14

4. Jeżeli dokumenty określone w puntach 1-3 powyżej, nie potwierdzają jednoznacznie
dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego
innym niż terytorium kraju towarów, takimi dowodami mogą być również inne
dokumenty wskazujące, że nastąpiło WDT, w szczególności:
i. korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
ii. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
iii. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa

ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim
przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;

iv. dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa
członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Art. 42 ust. 11 Ustawy VAT

§

Dowody potwierdzające, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione
z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego
inne niż terytorium kraju.
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Warunki stosowania stawki 0% w WDT na 
podstawie Ustawy Zmieniającej wdrażającej 
postanowienia Dyrektywy – dodanie dwóch 

warunków materialnoprawnych

15

Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - dodatkowe warunki 
materialnoprawne

16

Podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, na rzecz których dokonywana jest
dostawa, są zidentyfikowani do celów VAT w państwie członkowskim innym niż państwo
rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów oraz podali dostawcy ten numer
identyfikacyjny VAT.

Art. 1 pkt 3 Dyrektywy

§

1. Podanie przez nabywcę swojego numeru VAT nadanego dla celów transakcji 
wewnątrzwspólnotowych do dostawcy

Podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer
identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo
członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku
od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi.

Art. 2 pkt 10 lit. a) Ustawy Zmieniającej (art. 42 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT)

§

W wyniku wprowadzonych zmian warunek dokonania WDT na rzecz podatnika
posiadającego ważny numer VAT-UE nabywa rangę warunku materialnoprawnego!
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Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - dodatkowe warunki 
materialnoprawne

17

1. Podanie przez nabywcę swojego numeru VAT-UE do dostawcy:
W jaki sposób numer VAT UE nabywcy powinien zostać przekazany dostawcy?

 Sposób, w jaki nabywca przekaże dostawcy swój numer VAT, przepisy (…) pozostawiły uznaniu
podatników biorących udział w danej transakcji. Będzie to zależne przede wszystkim od
przyjętych przez zainteresowane strony metod współpracy i w związku z tym nie podlega
żadnym szczególnym formalnym wymogom (na przykład obowiązkowi stosowania
szczególnego dokumentu) określonym w ustawodawstwie krajowym.

 (…) można tego dokonać za pomocą dowolnych środków umożliwiających udowodnienie, że
wiadomość została odebrana przez dostawcę. W tym względzie wystarczy wymiana poczty
elektronicznej. Również fakt, że dostawca podał numer VAT swojego klienta na fakturze,
należy uznać jako sposób spełnienia ww. obowiązku.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w uzasadnieniu do Ustawy Zmieniającej 
(uzasadnienie do Druku Sejmowego nr 208 z dnia 5 lutego 2020 r.)

Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - dodatkowe warunki 
materialnoprawne

18

 W odniesieniu do momentu, w którym nabywca musi przekazać informację o swoim numerze
VAT – co do zasady i w normalnych okolicznościach obrotu gospodarczego – wiadomość ta
powinna być przekazana przed zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku
podatkowego, aby móc ocenić, czy podatek VAT od danej transakcji będzie podlegał
rozliczeniu czy też nie (gdyż zastosowana zostanie stawka VAT 0%).

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w uzasadnieniu do Ustawy Zmieniającej 
(uzasadnienie do Druku Sejmowego nr 208 z dnia 5 lutego 2020 r.)

1. Podanie przez nabywcę swojego numeru VAT-UE do dostawcy:
W jaki sposób numer VAT UE nabywcy powinien zostać przekazany dostawcy?

 Nie jest konieczne podanie przez nabywcę numeru VAT stosowanego dla celów transakcji
wewnątrzwspólnotowych wydanego przez Państwo Członkowskie UE, do którego towary są
transportowane. Wystarczające jest aby numer VAT stosowany dla celów transakcji
wewnątrzwspólnotowych został wydany przez Państwo Członkowskie UE inne niż Państwo
Członkowskie, w którym rozpoczyna się transport towarów.

Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej do pakietu „Quick Fixes” (grudzień 2019)
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Przykład 2

19

B S.R.L. A Sp. z o.o.

A Sp. z o.o. dokonała dnia 10 lipca 2020 r. dostawę na na rzecz B S.R.L. A Sp. z o.o. wystawiła na B
S.R.L. fakturę dokumentującą dostawę, na której wskazany został włoski nr VAT-UE B S.R.L.

Dnia 5 lipca 2020 r. włoskie organy skarbowe wykreśliły B S.R.L. z włoskiego rejestru podatników
dokonujących czynności wewnątrzwspólnotowe.
 B S.R.L. nie jest zidentyfikowana we Włoszech dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych

– numer VAT UE przekazany A Sp. z o.o. to numer nieprawidłowy;
 A Sp. z o.o. nie ma prawa do zastosowania stawki VAT 0% w WDT.
 Noty Wyjaśniające KE do pakietu „Quick Fixes” (grudzień 2019): jeżeli nabywca udowodni,

że w momencie dostawy był podatnikiem i w późniejszym terminie przekaże numer VAT i
nie zachodzą okoliczności wskazujące na oszustwo lub nadużycie, dostawca będzie mógł
skorygować fakturę (o stawkę) zgodnie z zasadami prawa krajowego - rozwiązanie KE nie
jest wiążące dla polskich organów podatkowych!

Przykład 3

20

B S.R.L. A Sp. z o.o.

A Sp. z o.o. dokonała dnia 10 lipca 2020 r. dostawę na na rzecz B S.R.L. B S.R.L. 3 lipca 2020 r.
złożyła do włoskich organów podatkowych wniosek o rejestrację dla celów transakcji
wewnątrzwspólnotowych. B S.R.L. (brak rejestracji VAT w innych krajach) informuje A Sp. z o.o. na
dzień dokonania dostawy, że zostanie jej wkrótce wydany włoski numer dla celów transakcji
wewnątrzwspólnotowych.

 B S.R.L. nie jest zidentyfikowana we Włoszech dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych
– nie został spełniony jeden z materialnoprawnych warunków zastosowania stawki 0%;

 Noty wyjaśniające Komisji Europejskiej do pakietu „Quick Fixes” (grudzień 2019): jeżeli
nabywca uzyska numer VAT UE i udowodni, że na moment dostawy był podatnikiem, A Sp.
z o.o. może skorygować fakturę (o stawkę) zgodnie z zasadami prawa krajowego; -
rozwiązanie KE nie jest wiążące dla polskich organów podatkowych!
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Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - dodatkowe warunki 
materialnoprawne

21

Stawka VAT 0% w WDT nie ma zastosowania, jeżeli dostawca nie dopełnił obowiązku
składania informacji podsumowującej lub jeżeli złożona przez niego informacja
podsumowująca nie zawiera prawidłowych informacji dotyczących tej dostawy chyba że
dostawca może należycie, w sposób odpowiadający właściwym organom, uzasadnić swoje
uchybienie.

Art. 1 pkt 3 Dyrektywy

§2. Zadeklarowanie dostawy w informacji podsumowującej (deklaracja VAT-UE)

Stawka VAT 0% w WDT nie ma zastosowania, jeżeli :
1. podatnik nie dopełnił obowiązku złożenia w terminie informacji podsumowującej (VAT-

UE), lub
2. złożona informacja podsumowująca nie zawiera prawidłowych danych dotyczących 

WDT zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w Ustawie VAT
– chyba że podatnik należycie na piśmie wyjaśnił uchybienie naczelnikowi urzędu 
skarbowego.

Art. 2 pkt 10 lit. b) Ustawy Zmieniającej (art. 42 ust. 1a pkt 1 i 2 Ustawy VAT)

§

W wyniku wprowadzonych zmian dodano nowy warunek zadeklarowania WDT w 
deklaracji VAT-UE jako dodatkowy warunek materialnoprawny!

Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - dodatkowe warunki 
materialnoprawne

22

2. Zadeklarowanie dostawy w informacji podsumowującej (deklaracja VAT-UE)

 Warunek ten może być w pewnych okolicznościach uchylony, jeśli dostawca należycie wyjaśni
naczelnikowi urzędu skarbowego, w formie pisemnej, swoje uchybienie, np. w sytuacji, gdy
niezłożenie informacji podsumowującej lub złożenie jej po terminie czy też podanie w niej
nieprawidłowych informacji było wynikiem pomyłki, a nie przykładowo udziału w
przestępstwie. Powyższe wskazuje, że to na podatnika zostaje przerzucony obowiązek
należytego wyjaśnienia swojego uchybienia.

 Organ podatkowy uzna wyjaśniania za należyte, jeżeli uchybienia nie stanowią elementu
oszustwa podatkowego i w tym zakresie organy będą działały w granicach prawa.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w uzasadnieniu do Ustawy Zmieniającej (uzasadnienie do Druku 
Sejmowego nr 208 z dnia 5 lutego 2020 r.)
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Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - dodatkowe warunki 
materialnoprawne

23

2. Zadeklarowanie dostawy w informacji podsumowującej (deklaracja VAT-UE)

 Przykładami przypadków, w których organy podatkowe uznałyby, że dostawca należycie
uzasadnił swoje uchybienie, chyba że organy podatkowe udowodnią, że uchybienia te
stanowią element oszustwa podatkowego, są:
 dostawca wykazał wewnątrzwspólnotową dostawę towarów w informacji

podsumowującej w błędnym okresie;
 dostawca popełnił niezamierzony błąd w odniesieniu do wartości danej dostawy;
 dostawca przez pomyłkę podał stary numer identyfikacji podatkowej nabywcy, który uległ

zmianie w wyniku – przykładowo – restrukturyzacji.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w uzasadnieniu do Ustawy Zmieniającej 
(uzasadnienie do Druku Sejmowego nr 208 z dnia 5 lutego 2020 r.)

Przykład 4

24

B UAB A Sp. z o.o.

A Sp. z o.o. dokonała 10 sierpnia 2020 r. dostawę na na rzecz B UAB. A Sp. z o.o. wystawiła na B
UAB fakturę (stawka VAT 0%) 10 sierpnia 2020 r., na której wskazany został litewski nr VAT-UE
(ważny) B UAB.

A Sp. z o.o. nie złożyła do dnia 25 września 2020 r. informacji podsumowującej za miesiąc sierpień
2020.

 A Sp. z o.o. na skutek niezłożenia informacji podsumowującej nie spełniła jednego z
materialnoprawnych warunków zastosowania do dostawy stawki 0%;

 A Sp. z o.o. nie ma prawa do zastosowania stawki VAT 0% w WDT, chyba że A Sp. z o.o.
należycie na piśmie wyjaśni naczelnikowi urzędu skarbowego to uchybienie.

23

24
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Przepisy przejściowe

25

 Projekt nie wprowadza przepisów przejściowych dotyczących dostaw, o których mowa w
art. 42 ust. 1 ustawy VAT.

 Podstawą wprowadzenia zmian projektowanych w tym przepisie są przepisy dyrektywy
2018/1910 wprowadzające wymóg posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT przez
nabywcę w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna się transport
towarów, oraz obowiązek złożenia prawidłowej informacji podsumowującej jako przesłanek
materialnych umożliwiających dostawcy zastosowanie zwolnienia (stawki 0%).

 Jednak w obecnych przepisach ustawy o VAT istnieją te wymogi, zatem prawidłowe
wywiązanie się przez podatnika z obowiązków wynikających z tych przepisów będzie
wypełniało warunki do zastosowania stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy
towarów również od 1 stycznia 2020 r.

 Co za tym idzie brak jest uzasadnienia do wprowadzania przepisów przejściowych w tym
zakresie.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w uzasadnieniu do Ustawy Zmieniającej 
(uzasadnienie do Druku Sejmowego nr 208 z dnia 5 lutego 2020 r.)

Warunki stosowania stawki 0% w WDT –
wprowadzenie domniemania dostarczenia 

towaru od 1 stycznia 2020 r.

26
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Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - Rozporządzenie

27

 Rozporządzenie (art. 1 pkt 1 Rozporządzenia) do celów zastosowania zwolnienia (stawki 0%)
wprowadza instytucję domniemania pozwalającą uznać, że towary będące przedmiotem
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione z terytorium jednego państwa
członkowskiego do innego państwa członkowskiego.

 Organ podatkowy może obalić przyjęte domniemanie, poprzez przedstawienie dowodów
świadczących o tym, że towary w rzeczywistości nie zostały wysłane lub przetransportowane z
terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Taka sytuacja może mieć
miejsce, gdy podczas kontroli organy podatkowe stwierdzą, że towary nadal znajdują się w
magazynie dostawcy. Przepis skonstruowany w taki sposób przenosi ciężar dowodowy na
organ podatkowy.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w uzasadnieniu do Ustawy Zmieniającej (uzasadnienie do Druku 
Sejmowego nr 208 z dnia 5 lutego 2020 r.)

Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - Rozporządzenie

28

 Niespełnienie warunków domniemania nie oznacza automatycznie, że stawka 0% nie będzie
miała zastosowania. W takiej sytuacji na dostawcy ciąży obowiązek udowodnienia w inny
sposób, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, że warunki zastosowania stawki 0% zostały
spełnione. Inaczej mówiąc, jeśli domniemanie nie ma zastosowania, sytuacja pozostaje taka
sama jak obecnie.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w uzasadnieniu do Ustawy Zmieniającej (uzasadnienie do Druku 
Sejmowego nr 208 z dnia 5 lutego 2020 r.)

27

28
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Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - Rozporządzenie

29

 Rozporządzenie przewiduje, że domniemanie dostarczenia towaru do nabywcy (i
prawo do zastosowania stawki 0%) istnieje jeżeli dostawca będzie dysponował
zdefiniowanymi w Rozporządzeniu dokumentami;

 Rozporządzenie definiuje dwie grupy dokumentów (Grupa I i Grupa II);

 Rozporządzenie rozróżnia wymagane dla zaistnienia domniemania dostarczenia
towaru do nabywcy dokumenty, w zależności od tego czy towar był
transportowany przez osobę trzecią działającą na rzecz sprzedawcy albo na rzecz
nabywcy.

Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - Rozporządzenie

30

Grupa I i Grupa II dokumentów zdefiniowanych w Rozporządzeniu:

Art. 1 pkt 1 Rozporządzenia (art. 45a ust. 3 lit. a i b Rozporządzenia 282/2011) 

§

Grupa I 
 Dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie

jak podpisany list przewozowy CMR, konosament, faktura za
towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów.

 polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu
towarów;

 dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub
transport towarów;

 dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na
przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa
członkowskiego przeznaczenia;

 poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w
państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie
towarów w tym państwie członkowskim.

Grupa II 

29

30
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Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - Rozporządzenie

31

Domniemanie wysłania lub przetransportowania towaru z państwa członkowskiego do
miejsca przeznaczenia znajdującego się poza jego terytorium, ale na terytorium
Wspólnoty, zachodzi w którymkolwiek z następujących przypadków:

Art. 1 pkt 1 Rozporządzenia (art. 45a ust. 1 lit. a Rozporządzenia 282/2011) 

§

Towar 
wysyłany lub 
transportowa-
ny na rzecz
sprzedawcy

Sprzedawca posiada następujące dokumenty:

 przynajmniej 2 dokumenty z Grupy I, lub
 przynajmniej 1 dokument z Grupy I i 1 dokumentu z Grupy II.

Dokumenty nie mogą być ze sobą sprzeczne i wydane zostały przez
dwa różne podmioty niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i
od nabywcy.

Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - Rozporządzenie

32

Wywóz towarów przez osobę trzecią (np. spedytor) działającą na rzecz dostawcy –
przykłady dokumentów wskazane w uzasadnieniu do Ustawy Zmieniającej
(uzasadnienie do Druku Sejmowego nr 208 z dnia 5 lutego 2020 r.) umożliwiające
zastosowanie domniemania:

1. Co najmniej dwa niesprzeczne ze sobą dokumenty z Grupy I (np. CMR i faktura od
przewoźnika towaru), które zostały wydane przez dwa niezależne od siebie
podmioty, a także niezależne od sprzedawcy i od nabywcy, albo

2. Jakikolwiek pojedynczy dowód z Grupy I (np. CMR), wraz z jakimikolwiek
pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami z Grupy II (np.
polisa ubezpieczeniowa), potwierdzającymi wysyłkę lub transport, które zostały
wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, a także
niezależne od sprzedawcy i od nabywcy.

31
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Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - Rozporządzenie

33

Domniemanie wysłania lub przetransportowania towaru z państwa członkowskiego do miejsca
przeznaczenia znajdującego się poza jego terytorium, ale na terytorium Wspólnoty, w którymkolwiek z
następujących przypadków:

Art. 1 pkt 1 Rozporządzenia (art. 45a ust. 1 lit. a Rozporządzenia 282/2011) 

§

Sprzedawca posiada następujące dokumenty:

 dokumenty j.w., tj.: przynajmniej 2 dokumenty z Grupy I lub przynajmniej 1
dokument z Grupy I i 1 dokument z Grupy II (dokumenty nie mogą być ze
sobą sprzeczne i wydane zostały przez dwa różne podmioty niezależne od
siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy), oraz

 pisemne oświadczenie nabywcy potwierdzające, że towary zostały wysłane
lub przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na
rzecz nabywcy, oraz wskazujące państwo członkowskie przeznaczenia
towarów; oświadczenie zawiera: datę wystawienia; nazwę lub imię i
nazwisko oraz adres nabywcy; ilość i rodzaj towarów; datę i miejsce
przybycia towarów; w przypadku dostawy środków transportu, numer
identyfikacyjny środków transportu; oraz identyfikację osoby przyjmującej
towary na rzecz nabywcy. Nabywca dostarcza pisemne oświadczenie do 10
dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy.

Towar 
wysyłany lub 
transportowa-
ny na rzecz 
nabywcy

Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - Rozporządzenie

34

Wywóz towarów przez osobę trzecią (np. spedytor) działającą na rzecz nabywcy –
przykłady dokumentów wskazane w uzasadnieniu do Ustawy Zmieniającej
(uzasadnienie do Druku Sejmowego nr 208 z dnia 5 lutego 2020 r.) umożliwiające
zastosowanie domniemania:

1. Co najmniej dwa niesprzeczne ze sobą dokumenty z Grupy I (np. CMR i faktura od
przewoźnika towaru), które zostały wydane przez dwa niezależne od siebie
podmioty, a także niezależne od sprzedawcy i od nabywcy, albo

2. Jakikolwiek pojedynczy dowód z Grupy I (np. CMR), wraz z jakimikolwiek
pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami z Grupy II (np.
polisa ubezpieczeniowa), potwierdzającymi wysyłkę lub transport, które zostały
wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, a także
niezależne od sprzedawcy i od nabywcy;

oraz

3. Oświadczenie nabywcy zgodne z danymi zawartymi w Rozporządzeniu.

33
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Przykład 5

35

B S.R.L. A Sp. z o.o.

W ramach dokonanej dostawy towar przetransportowany został przez spedytora działającego na
rzecz A Sp. z o.o. A Sp. z o.o. posiada (poza fakturą sprzedażową) CMR (wraz ze specyfikacją
poszczególnych sztuk ładunku) podpisany przez odbiorcę i polisę ubezpieczeniową w odniesieniu
do transportu towarów.

Wszystkie warunki materialnoprawne do zastosowania stawki VAT 0% zostały spełnione.
 Posiadane przez A Sp. z o.o. dokumenty pozwalają na uznanie domniemania w rozumieniu

art. 1 pkt 1 Rozporządzenia, że towar został dostarczony do odbiorcy w innym Państwie
Członkowskim;

 Posiadane przez A Sp. z o.o. dokumenty potwierdzają możliwość zastosowania stawki 0% na
podstawie art. 42 ust. 1 pk 2 w zw. z ust. 3 pkt 1 Ustawy VAT.

A posiada 1 dokument z
Grupy I i 1 dokument z
Grupy II zgodnie z art. 45a
ust. 1 lit. a i ust. 3 lit a i b
Rozporządzenia.

Przykład 6

36

B S.R.L. A Sp. z o.o.

W ramach dokonanej dostawy towar przetransportowany został przez spedytora działającego na
rzecz A Sp. z o.o. A Sp. z o.o. posiada (poza fakturą sprzedażową) CMR (wraz ze specyfikacją
poszczególnych sztuk ładunku) niepodpisany przez odbiorcę, fakturę od przewoźnika, pisemne
oświadczenie od nabywcy przesłane mailem do 10 dnia następnego miesiąca potwierdzające
otrzymanie towarów (oświadczenie nie zawiera adresu siedziby nabywcy i daty wystawienia).

Wszystkie warunki materialnoprawne do zastosowania stawki 0% zostały spełnione.
 Posiadane przez A Sp. z o.o. dokumenty nie pozwalają na uznanie domniemania w

rozumieniu art. 1 pkt 1 Rozporządzenia, że towar został dostarczony do odbiorcy w innym
Państwie Członkowskim;

 Posiadane przez A Sp. z o.o. dokumenty mogą wymagać uzupełnienia w celu zastosowania
stawki 0% na podstawie art. 42 ust. 1 pk 2 w zw. z ust. 3 pkt 1 i ust. 11 Ustawy VAT.

A posiada tylko 1 dokument
z Grupy I i nie posiada
żadnego dokumentu z
Grupy II zgodnie z art. 45a
ust. 1 lit. a i ust. 3 lit a i b
Rozporządzenia.

35

36



19

Przykład 7

37

B S.R.L. A Sp. z o.o.

W ramach dokonanej dostawy towar przetransportowany został przez spedytora działającego na
rzecz B S.R.L. A Sp. z o.o. posiada (poza fakturą sprzedażową) pisemne oświadczenie od nabywcy
potwierdzające otrzymanie towarów przesłane mailem do 10 dnia następnego miesiąca
(zawierające dane zdefiniowane w Rozporządzeniu).

Wszystkie warunki materialnoprawne do zastosowania zostały spełnione.
 Posiadane przez A Sp. z o.o. dokumenty nie pozwalają na uznanie domniemania w

rozumieniu art. 1 pkt 1 Rozporządzenia, że towar został dostarczony do odbiorcy w innym
Państwie Członkowskim;

 Posiadane przez A Sp. z o.o. dokumenty powinny zostać uznane za uprawniające do
zastosowania stawki 0% na podstawie art. 42 ust. 1 pk 2 w zw. z ust. 11 Ustawy VAT.

A nie posiada żadnego
dokumentu z Grupy I i z
Grupy II zgodnie z art. 45a
ust. 1 lit. b i ust. 3 lit a i b
Rozporządzenia. A posiada
oświadczenie spełniające
wymogi art. 45a ust. 1 lit. b
lit. (i) Rozporządzenia.

Przykład 8

38

B S.R.L. A Sp. z o.o.

W ramach dokonanej dostawy towar przetransportowany został przez spedytora działającego na
rzecz B S.R.L. A Sp. z o.o. posiada (poza fakturą sprzedażową) podpisany przez odbiorcę CMR
(wraz ze specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku), polisę ubezpieczeniową i pisemne
oświadczenie od nabywcy potwierdzające otrzymanie towarów przesłane mailem do 20 dnia
następnego miesiąca (zawierające dane zdefiniowane w Rozporządzeniu).
Wszystkie warunki materialnoprawne do zastosowania zostały spełnione.
 Noty Wyjaśniające KE do pakietu „Quick Fixes” (grudzień 2019): Posiadane przez A Sp. z

o.o. dokumenty powinny pozwalać, pomimo opóźnionego otrzymania oświadczenia, na
uznanie domniemania, że towar został dostarczony do odbiorcy w innym Państwie
Członkowskim; otrzymanie oświadczenia od odbiorcy poprzez e-mail jest wystarczające;

 Posiadane przez A Sp. z o.o. dokumenty potwierdzają możliwość zastosowania stawki 0% na
podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 3 i ust. 11 Ustawy VAT.

A posiada 1 dokument z
Grupy I i 1 dokument z
Grupy II zgodnie z art. 45a
ust. 1 lit. a i b i ust. 3 lit a i b
Rozporządzenia. A posiada
oświadczenie spełniające
wymogi art. 45a ust. 1 lit. b
lit. (i) Rozporządzenia.

37
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Przykład 9

39

B S.R.L. A Sp. z o.o.

W ramach dokonanej dostawy towar przetransportowany został przez B S.R.L. jej własnym
środkiem transportu. A Sp. z o.o. posiada (poza fakturą sprzedażową) pisemne oświadczenie od
nabywcy potwierdzające otrzymanie towarów przesłane mailem do 10 dnia następnego miesiąca
(zawierające dane zdefiniowane w Rozporządzeniu).

Wszystkie warunki materialnoprawne do zastosowania zostały spełnione.
 Noty Wyjaśniające KE do pakietu „Quick Fixes” (grudzień 2019): brak stosowania

domniemania w przypadku kiedy towar jest transportowany przez sprzedawcę lub nabywcę
ich własnym środkiem transportu – posiadane dokumenty nie będą wystawione przez dwa
podmioty niezależne od siebie, od sprzedawcy i od nabywcy;

 Posiadane przez A Sp. z o.o. powinny potwierdzać możliwość zastosowania stawki 0% na
podstawie art. 42 ust. 1 pk 2 w zw. z ust. 11 Ustawy VAT.

A nie posiada żadnego
dokumentu z Grupy I i z
Grupy II zgodnie z art. 45a
ust. 1 lit. a i b i ust. 3 lit a i b
Rozporządzenia.

Warunki stosowania stawki 0% w WDT w
2020 r. – wnioski

40
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Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - wnioski

41

Zastosowanie stawki 0% w WDT od 1 stycznia 2020 r.

Warunki materialne prawa do 
zastosowania stawki 0% Warunki formalne prawa do zastosowania stawki 0%

■ Dodanie obowiązku podania 
przez nabywcę nr VAT-UE,

■ Dodatnie obowiązku 
zadeklarowania WDT w 
informacji podsumowującej.

Domniemanie 
dostarczenia towaru do 
państwa 
członkowskiego 
odbiorcy i stosowanie 
stawki 0% na podstawie 
wymaganych 
Rozporządzeniem 
dokumentów.

Spełnienie warunków formalnych do 
zastosowania stawki 0% wynikających z 
polskiej Ustawy VAT (art. 42 Ustawy VAT).

Dodane warunki materialne 
obowiązują w Ustawie VAT od 1 
lipca 2020 (MF: brak przepisów 
przejściowych, warunki te 
obowiązywały również 
wcześniej, od 01.01.2020)

Zastosowanie 
Rozporządzenia i zasady 
domniemania możliwe 
od 1 stycznia 2020 r.

Stawka 0% stosowana przy spełnieniu 
warunków formalnych wynikających z 
Ustawy VAT – brak zmian w art. 42 ust. 3, 
ust. 4, ust. 5 i ust. 11 Ustawy VAT w 
zakresie udokumentowania dostarczenia 
towaru do nabywcy.

Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - wnioski

42

 Wątpliwości co do istnienia dwóch nowych warunków materialnoprawnych
determinujących stosowanie stawki 0% w WDT już od 01.01.2020.

 Zalecana ewentualna rewizja składanych od 01.01.2020 informacji
podsumowujących w celu wyeliminowania potencjalnych nieprawidłowości.

 Zastaw dokumentów pozwalający na zastosowanie domniemania na podstawie
Rozporządzenia (domniemanie skutkujące prawem do zastosowania stawki 0%) to
nie jedyne dokumenty, które pozwalają na zastosowanie stawki 0% w WDT.

 Prawo do zastosowania stawki 0% w WDT nadal jest możliwe w przypadku
spełnienia wymogów formalnych wynikających z Ustawy VAT. Wymogi te w
zakresie udokumentowania dostarczenia towaru do nabywcy w innym państwie
członkowskim UE (art. 42 ust. 3, ust. 4, ust. 5 i ust. 11 Ustawy VAT) pozostały
niezmienne.

41
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Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - wnioski

43

 Ustawa VAT umożliwia podatnikom większą dowolność w doborze dowodów
wywozu i dostarczenia towarów do nabywcy z innego państwa członkowskiego UE
aniżeli przewidziane w Rozporządzeniu dokumenty pozwalające na uznanie
domniemania wywozu.

 Niejasne, czy warunek posiadania dokumentów które zostały wydane przez dwa
niezależne od siebie podmioty spełniony jest także w przypadku zebrania
dokumentacji (np. dokument CMR podpisany przez nabywcę) dla WDT w której
dokumenty wydane zostały przez dwa powiązane ze sobą podmioty? – Noty
Wyjaśniającej KE z grudnia 2019 r.: powiązania o charakterze rodzinnym,
zarządczym, członkowskim, finansowym lub prawnym powinny przesądzać o
zależności podmiotów pomiędzy sobą;

Warunki opodatkowania WDT stawką 0% - wnioski
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 Czy ubezpieczenie generalne obejmujące wiele dostaw (nie tylko daną konkretną
dostawę) dokonywanych w okresie obejmującym ubezpieczenie klasyfikuje się do
uznania za „polisę ubezpieczeniową w odniesieniu do wysyłki lub transportu
towarów” zdefiniowaną w Grupie II dokumentów pozwalających na zastosowanie
domniemania?
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Dziękuję za uwagę !
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Michał Sokołowski
Doradca Podatkowy (nr wpisu 11286)
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