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Quick Fixes – Nowe przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów od 01.01.2020 

 

Od 01.01.2020 r. w ramach tzw. „Quick Fixes” wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące 

wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów.  

  

I. Nowe obowiązki dokumentacyjne przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów 

 

Co do zasady podatnik dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ma prawo do 

zastosowania preferencyjnej stawki VAT 0%. Aby było to możliwe, podatnik zobowiązany jest do 

posiadania odpowiednich dowodów potwierdzających przemieszczenie towarów na terytorium innego 

kraju członkowskiego. 

 

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2018/1912, przyjęte w ramach pakietu Quick Fixes, 

wprowadza domniemanie dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Spełnienie określonych 

wymogów dokumentacyjnych pozwoli uznać, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej 

dostawy towarów rzeczywiście zostały wywiezione na terytorium innego państwa członkowskiego. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2018/1912 dowody potwierdzające dokonanie 

wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały podzielone na dwie grupy:  

Grupa 1 Grupa 2 

Dokumenty odnoszące się do wysyłki lub 

transportu towarów, takie jak podpisany list 

przewozowy CMR, konosament, faktura za 

przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika 

towarów. 

• Polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu 

do wysyłki lub transportu towarów lub 

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. 

  

W zależności od tego czy transport towarów organizowany jest przez sprzedawcę, czy przez nabywcę, 

wymagane są następujące dowody potwierdzające, że towary faktycznie zostały wywiezione na 

terytorium innego państwa członkowskiego: 

 

1. Transport towarów organizowany przez sprzedawcę lub przez osobę trzecią działającą na 

jego rzecz: 

• sprzedawca powinien dysponować co najmniej dwoma, niesprzecznymi ze sobą, dowodami z 

grupy pierwszej lub też 
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• sprzedawca powinien dysponować jakimkolwiek pojedynczym dowodem z grupy pierwszej 

wraz z jakimkolwiek pojedynczym dowodem z grupy drugiej, które nie są ze sobą sprzeczne.  

 

Dowody powinny zostać wystawione przez dwa różne podmioty niezależne od siebie, od sprzedawcy 

i od nabywcy. 

 

2. Transport towarów organizowany przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na jego 

rzecz: 

• Sprzedawca powinien dysponować pisemnym oświadczeniem nabywcy potwierdzającym, że 

towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią 

działającą na jego rzecz oraz wskazującym państwo członkowskie przeznaczenia towarów. 

Takie pisemne oświadczenie powinno zostać dostarczone sprzedawcy przez nabywcę do 10-

go dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy i zawierać następujące informacje: 

o datę wystawienia; 

o nazwę i adres nabywcy; 

o ilość i rodzaj towarów; 

o datę przybycia towarów 

o miejsce przybycia towarów; 

o w przypadku dostawy środków transportu: numer identyfikacyjny środków transportu; 

o identyfikację osoby przyjmujące towary na rzecz nabywcy; 

oraz 

• Sprzedawca powinien dysponować co najmniej dwoma, niesprzecznymi ze sobą, dowodami 

z grupy pierwszej lub też 

• Sprzedawca powinien dysponować jakimkolwiek pojedynczym dowodem z grupy pierwszej 

wraz z jakimkolwiek pojedynczym dowodem z grupy drugiej, które nie są ze sobą sprzeczne.  

 

Dowody powinny zostać wystawione przez dwa różne podmioty niezależne od siebie, od sprzedawcy 

i od nabywcy. 

 

II. Obowiązki dokumentacyjne przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów na 

gruncie polskiej ustawy o VAT 

 

W przypadku spełnienia powyższych wymogów dokumentacyjnych przyjmuje się domniemanie 

pozwalające uznać, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały 

wywiezione z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. 

Domniemanie to może zostać obalone przez organy podatkowe.  

 

Natomiast niespełnienie warunków domniemania nie oznacza automatycznie, że stawka VAT 0% nie 

będzie miała zastosowania. W takiej sytuacji dostawca powinien w inny sposób, określony przepisami 

polskiej ustawy o VAT, dowieść, że wszystkie warunki do skorzystania z 0% stawki VAT zostały 

spełnione. Opisane poniżej regulacje polskiej ustawy o VAT w zakresie dokumentowania 

wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów będą nadal obowiązywać po 01.01.2020 r. 

 

W przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi), sprzedawca 

zobowiązany jest do posiadania specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku oraz dokumentów 

przewozowych, otrzymanych od przewoźnika odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium Polski. 

Z dokumentów przewozowych musi jednoznacznie wynikać, że towary zostały dostarczone do miejsca 

ich przeznaczenia na terytorium innego państwa członkowskiego.  
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Jeśli natomiast wywóz towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów 

dokonywany jest bezpośrednio przez dostawcę lub nabywcę przy użyciu własnego środka transportu 

dostawcy lub nabywcy, to sprzedawca powinien posiadać oprócz wspomnianej już specyfikacji ładunku, 

dokument zawierający co najmniej następujące informacje: 

• imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca 

zamieszkania nabywcy oraz podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy 

towarów; 

• adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby 

działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy; 

• określenie towarów i ich ilości; 

• potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, na terytorium innego państwa 

członkowskiego; 

• rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer 

lotu, w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.  

 

III. Warunki dla zastosowania stawki VAT 0% w wewnątrzwspólnotowych dostawach 

towarów 

 

Od 01.01.2020 r. stawka VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów może zostać 

zastosowana tylko wtedy, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:  

• Dostawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres 

rozliczeniowy, o którym mowa w ustawie o VAT, posiada w swojej dokumentacji 

odpowiednie dowody potwierdzające, że towary zostały wywiezione z terytorium kraju na 

terytorium innego kraju członkowskiego; 

• Dostawca składając deklarację podatkową, w której wykazuje wewnątrzwspólnotową 

dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE;  

• Nabywca, na rzecz którego została dokonana dostawa towarów, posiada właściwy i ważny 

numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo 

członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku 

od wartości dodanej, oraz nabywca podał dostawcy ten numer; 

• Sprzedawca złoży w terminie deklarację podsumowującą, zawierającą prawidłowe 

informacje dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. 

 

IV. Podsumowanie 

 

Aby zapewnić możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowych 

dostawach towarów dokumenty potwierdzające transport powinny odpowiadać wymogom wynikającym 

z nowych przepisów Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr. 2018/1912 oraz z obowiązujących 

przepisów polskiej ustawy o VAT.  

 

W związku z tym, że jednym z warunków koniecznym do zastosowania stawki VAT 0% dla 

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów będzie posiadanie przez nabywcę, na rzecz którego 

dokonywana jest dostawa, właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji 

wspólnotowych, należy regularnie weryfikować ważność numeru kontrahenta w systemie VIES. 

 


