
Quick fixes od 1 lipca 2020 r.

1 lipca br. po długim okresie wyczekiwania weszły do polskiej ustawy o VAT zmiany w ramach pakietu tzw.
szybkich poprawek. Hasłem przewodnim było uproszczenie i ujednolicenie rozliczeń VAT w towarowym
obrocie w ramach UE. Na pierwszy rzut oka, rzeczywiście można stwierdzić, że mamy do czynienia z
szeregiem zmian, które czynią rozliczenia VAT w obrocie międzynarodowym prostszymi (przykładowo w
zakresie dostaw do zagranicznych magazynów). 
 
Jednak szczególnej czujności wymagają od podatników zmiany dotyczące dostaw oraz nabyć w ramach UE
w zakresie: 
·       warunków stosowania stawki 0% w wywozie WDT
·       transakcji łańcuchowych.

Quick fixes od 1 lipca 2020 r. – warto zachować czujność przy
towarowych transakcjach wewnątrzunijnych

Transakcje łańcuchowe

Generalnie, zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych należy ocenić jako krok w dobrym kierunku.
Uproszczenie w ramach transakcji łańcuchowych wiąże się bowiem z wprowadzeniem jednej powszechnej
zasady rozliczenia poprzez przyporządkowanie dostawy zwolnionej z VAT (w Polsce opodatkowanej według
stawki 0%) do transakcji dokonywanej na rzecz podmiotu pośredniczącego (organizatora transportu).
Wyjątkiem ma być uznanie za ruchomą (opodatkowaną 0% stawką VAT) transakcji dokonanej przez
podmiot pośredniczący, o ile ten poda swój numer VAT nadany w kraju wywozu. I można powiedzieć, że na
tym uproszczenia w ramach transakcji łańcuchowych się kończą...



Nowe regulacje wprowadzają również istotne zmiany w zakresie wymogów do zastosowania stawki 0% w
wywozie. Nowelizacja wprowadziła bowiem nowy warunek materialny zastosowania stawki 0% - podanie
przez nabywcę numeru VAT UE, złożenie informacji podsumowującej oraz podanie w niej prawidłowych
danych (wcześniej ich niedopełnienie, w przeciwieństwie do zasad obowiązujących obecnie, nie oznaczało
utraty prawa do zastosowania stawki 0% i obowiązku opodatkowania transakcji według stawki krajowej –
teraz jest inaczej; to właśnie istota zmiany charakteru przesłanki z formalnego na materialny).

1.     tego, który podmiot w łańcuchu pełni rolę podmiotu pośredniczącego w rozumieniu przepisów –
jakkolwiek definicja wskazuje, że jest to podmiot, który wysyła lub transportuje towar, to nadal należy
dokonać dokładnej analizy i ustalenia okoliczności związanych m.in. z identyfikacją:
a.     podmiotu ponoszącego ryzyko za towar, 
b.    momentu przejścia prawa do rozporządzania towarem, 
c.     podmiotu ubezpieczającego towar oraz faktycznie ponoszącego koszt ubezpieczenia,
d.    podmiotu zlecającego transport, mającego wpływ na warunki transportu (jego czas, miejsce itd.).  
 
Jeżeli funkcje związane z transportem towaru nie są skupione w jednym podmiocie, powstaje pytanie,
którym kryteriom dać pierwszeństwo w ustaleniu podmiotu organizującego transport. Proste odwołanie się
do reguł INCOTERMS nie zawsze więc będzie możliwe oraz bezpieczne.

2.    okoliczności, które prowadzą do przerwania łańcucha dostawy – niestety w tym zakresie brak jest
jakichkolwiek wytycznych w ustawie, podatnicy więc muszą polegać na wypracowanej praktyce
orzeczniczej, która niestety w tym zakresie nie jest jednolita
 
3.      należytej staranności w aspekcie ochrony podatnika przed negatywnymi skutkami przekwalifikowania
transakcji (ze stawki 0% na 23%) i zakresu obowiązków administracyjno-compliance’owych w celu jej
wykazania w odniesieniu do transakcji międzynarodowych (w szczególności w przypadku, gdy podatnik nie
ma wiedzy, czy dostarczany towar jest przedmiotem dalszych dostaw w ramach łańcucha). 
 
Do tego pakietu wątpliwości dołożyć można pytanie o moc ochronną dotychczas wydanych interpretacji
podatkowych w zakresie rozliczania transakcji łańcuchowych oraz brak jasnych kryteriów jak należy
podejść do dostaw z udziałem krajów trzecich (związanych z eksportem i importem towarów).

Uprawnienie do zastosowania stawki 0% z tytułu WDT

W praktyce bowiem podatnicy nadal pozostali z szeregiem
wątpliwości dotyczących:
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Na końcu pragniemy zwrócić uwagę, że zasygnalizowane powyżej kwestie nie dotyczą wyłącznie
podatników dokonujących dostaw towarów do innych krajów UE. Negatywne konsekwencje mogą bowiem
dotyczyć również podatników nabywających towary w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT). 
 
W przypadku bowiem niewypełniania przez dostawcę warunków do zastosowania zwolnienia z VAT,
nabywcy (w miejsce transakcji, z którą nie wiąże się obciążenie VAT) mogą otrzymać fakturę z
wkalkulowanym w cenę VAT obowiązującym w kraju dostawcy. Nabycie towarów w ramach WNT
przestanie więc być dla polskich podatników transakcją co do zasady neutralną pod względem cash flow.

Warto również zadbać o WNT

Na co szczególnie zwrócić uwagę?

Szczególnie kwestia związana z nowymi wymogami w zakresie numeru VAT UE kontrahenta wymaga od
podatników czujności i takiego ułożenia wewnętrznych procesów, by zapewnić bezpieczeństwo w zakresie
sposobu komunikacji z odbiorcą w uzyskiwaniu numeru VAT oraz prawidłowego przygotowania informacji
podsumowujących. 
 
Przepisy stanowią bowiem, że numer VAT UE ma być podany podatnikowi, który chce skorzystać z
preferencyjnej stawki 0% w wywozie. Jednak regulacja nie precyzuje w jaki sposób, w jakiej formie i jak
często taki numer ma być przekazany. 
 
Co więcej stawka 0% nie ma zastosowania, gdy okaże się, że złożona informacja podsumowująca zawiera
nieprawidłowe dane dotyczące wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów zgodnie z wymogami
wskazanymi w ustawie (znaczenie tutaj może mieć prawidłowe rozpoznanie momentu powstania obowiązku
podatkowego, prawidłowe przeliczenie kursu, o ile podstawa opodatkowania została wyrażona w walucie
obcej, a więc kwestie, które do tej pory z uwagi na brak ryzyka powstania zaległości podatkowej z uwagi na
opodatkowanie WDT 0%, były przez podatników często pomijane). Jest to całkowicie nowy dla polskich
podatników obowiązek, od którego uzależniona jest stawka zerowa i dlatego warto w tym zakresie podjąć
szczególnie kroki ostrożności.
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pomoc w identyfikacji dokonywanych transakcji łańcuchowych oraz wypracowaniu/ modyfikacji procedur
umożliwiających prawidłową identyfikację takich transakcji;

analiza poprawności dokonywanych rozliczeń z tytułu podatku VAT w realizowanych transakcjach
łańcuchowych, w tym wskazanie ewentualnych ryzyk podatkowych czy wskazanie możliwości
optymalizacji (np. pod kątem możliwości zastosowania transakcji trójstronnej uproszczonej, czy posłużenia
się odpowiednimi regułami Incoterms, sposobu przekazywania numeru VAT etc.);

określenie potencjalnych obowiązków rejestracyjnych w innych krajach UE i pomoc w rejestracji;

przygotowanie materiałów wewnętrznych/ procedur/ wytycznych, prezentujących zasady rozliczeń
podatku VAT z tytułu transakcji międzynarodowych, w tym również dla działów logistycznych/
zakupowych/ sprzedażowych uczestniczących w transakcjach zagranicznych;

pomoc we wdrożeniu i przeprowadzenie szkoleń wewnętrznych (w tym w formie online) dotyczących
nowych zasad opodatkowania transakcji międzynarodowych zarówno dla działów podatkowych/
księgowych jak i działów logistycznych/sprzedażowych/ zakupowych;

weryfikacja indywidualnych interpretacji podatkowych pod kątem tego, czy wystarczająco zabezpieczają
przyjęty sposób rozliczeń w świetle aktualnych zmian podatkowych, podejścia kontrolujących oraz
przyjętego w praktyce sposobu działania przedsiębiorstwa;

przygotowanie wniosków o interpretacje podatkowe dotyczących prawidłowości przyjętego sposobu
rozliczeń;

przygotowanie tzw. "defense file" mającego na celu zebranie argumentów potwierdzających poprawność
podejścia stosowanego w rozliczeniach;

przegląd poprawności deklarowania WDT (momentu powstania obowiązku podatkowego, przeliczania
kursu, wykazywania faktur korygujących etc.) pod kątem ryzyka utraty możliwości stosowania stawki 0% w
wywozie; 

wsparcie oraz reprezentowanie przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, opracowanie
optymalnej linii obrony;

udostępnianie autorskich narzędzi oferowanych przez MDDP (m.in. NIPcheck - aplikacja do automatycznej
zbiorczej weryfikacji numerów NIP oraz VAT-UE).

Jak możemy pomóc?



MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy jest największą i najbardziej utytułowaną niezależną polską
firmą doradztwa podatkowego, działającą na rynku od 2004 r. Nasz zespół liczy ponad 100 ekspertów
w zakresie VAT, ceł i akcyzy, podatków dochodowych, cen transferowych, podatków międzynarodowych,
podatków lokalnych oraz postępowań podatkowych i sądowych, prowadzących jedne z najbardziej
skomplikowanych i pionierskich spraw i projektów podatkowych w Polsce.

Zespół VAT MDDP to jeden z największych i najbardziej  utytułowanych, specjalistycznych  zespołów
podatkowych w Polsce. MDDP jest jedynym podmiotem z Polski  zaproszonym do Grupy Ekspertów ds. VAT
powołanej przez Komisję Europejską. Zespół kompleksowo zajmuje się polskim i europejskim podatkiem,
jego członkowie są ekspertami sejmowymi, ekspertami organizacji przedsiębiorców oraz organizacji
i stowarzyszeń branżowych, a także autorami wielu publikacji dotyczących VAT, w tym m.in. komentarza 
 do ustawy o VAT (mającego już 15 aktualizowanych wydań).
 
W przypadku jakichkolwiek pytań, zainteresowania ofertą lub uzyskaniem innych szczegółów, jesteśmy do
dyspozycji. 
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