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Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje pakiet VAT e-commerce. Wprowadza on nowy
model rozliczania VAT przez podatników dokonujących sprzedaży towarów na
rzecz konsumentów z innych państw członkowskich UE oraz podatników, którzy sprzedają na terenie UE towary importowane sprowadzane z zagranicy.
Nowością jest uznanie interfejsów elektronicznych za sprzedawców odpowiedzialnych za zapłatę należnego VAT. Do rozliczeń według nowego modelu niezbędna jest rejestracja do procedury OSS lub IOSS.

I. Procedury pakietu e-commerce
Najważniejsze rozwiązania pakietu e-commerce:
■

■

■

■

■

zastąpienie sprzedaży wysyłkowej na rzecz unijnych konsumentów poprzez wprowadzenie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO),
wprowadzenie nowej kategorii transakcji sprzedaży unijnym konsumentom towarów
importowanych spoza terytorium UE (SOTI),
wprowadzenie rozliczenia VAT w międzynarodowym handlu online za pomocą „jednego okienka” w ramach nowych procedur One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop
Shop (IOSS),
wprowadzenie deklarowania i odroczenia płatności VAT z tytułu importu towarów
w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (USZ),
uznanie operatorów interfejsów elektronicznych (np. platform cyfrowych) za sprzedawców odpowiedzialnych za rozliczenie VAT od dokonywanych za ich pośrednictwem dostaw towarów na rzecz konsumentów w UE.

1. Procedura OSS
Przed 1 lipca 2021 r. firmy z UE, które sprzedawały towary na odległość w granicach UE
powyżej określonego progu (35 000 lub 100 000 euro – w zależności od państwa członkowskiego) nabywcom znajdującym się w innym państwie członkowskim UE, musiały zarejestrować się i zapłacić podatek VAT w państwie członkowskim nabywcy.

Punkt kompleksowej obsługi OSS to system elektroniczny przeznaczony dla sprzedawców towarów i usług oferowanych konsumentom w całej UE. System ten umożliwia
sprzedawcom:

sierpień 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe zasady. Zgodnie z nimi podatek VAT może być zapłacony na rzecz państwa członkowskiego, w którym zlokalizowana jest firma prowadząca sprzedaż, jeśli sprzedaż nie przekracza progu 10 000 euro. Powyżej tego progu firmy
mogą zarejestrować się w punkcie kompleksowej obsługi (OSS), gdzie zadeklarują i zapłacą należny podatek VAT w innych państwach członkowskich.
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