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Uzasadnienie 

Rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694 i 802), zwanej dalej „ustawą 

o VAT”, w związku ze zmianami jakie wprowadza w ustawie projekt ustawy o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UC60, druk sejmowy nr 1114). 

Zmiana ustawy wiąże się z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego 

przepisów: 

 dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 

2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od 

wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość 

(Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7), oraz 

 dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu 

do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość i niektórych krajowych dostaw 

towarów (Dz. Urz. UE L 310 z 2.12.2019, str. 1). 

Decyzją Rady (UE) 2020/1109 z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniającą dyrektywy (UE) 2017/2455 

i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania 

w związku z pandemią COVID-19 (Dz. Urz. UE L 244 z 29.07.2021, str. 3), dyrektywa 

2017/2455 oraz dyrektywa 2019/1995 mają zostać zaimplementowane do krajowego porządku 

prawnego do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Projektowana ustawa rozszerza i modyfikuje obecnie obowiązujące w ustawie o VAT 

procedury szczególne dotyczące usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych 

(usługi TBE) na: 

(i) usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane 

zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium 

państwa członkowskiego konsumpcji) - procedura unijna uregulowana w dziale XII 

w rozdziale 6a ustawy i nieunijna uregulowana w rozdziale 7 wspomnianego działu,  

(ii) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość - procedura unijna,  

(iii) niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy 

elektroniczne ułatwiające te dostawy - procedura unijna. 

Całość procedury od 1 lipca 2021 r. funkcjonować będzie jako punkt kompleksowej obsługi 

One Stop Shop (OSS). 

Z uwagi na powyższe zmiany w przedmiotowym rozporządzeniu w § 1 w pkt 1 lit. m otrzymała 

brzmienie: 

,,m) usługi świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a 

ustawy, rozliczane w szczególnej procedurze, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 

ustawy,”. 

Ponadto w § 1 w pkt 1 po lit. m zostały dodane lit. n i o w brzmieniu: 

„n) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, które w momencie zakończenia 

wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, rozliczaną w szczególnej procedurze, 

o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy, 
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o) dostawę towarów, o której mowa w  art. 7a ust. 2 ustawy, dokonywaną przez podatnika 

ułatwiającego dostawy towarów, jeżeli wysyłka lub transport tych towarów rozpoczyna się 

i kończy na terytorium kraju, rozliczaną w szczególnej procedurze, o której mowa w dziale XII 

w rozdziale 6a ustawy;”, 

oraz dodano pkt 3 w brzmieniu: 

„3) dokonujący na terytorium kraju wyłącznie sprzedaży na odległość towarów 

importowanych, rozliczanej w szczególnej procedurze, o której mowa w dziale XII w rozdziale 

9 ustawy.”. 

Zatem z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego zostają wyłączeni podatnicy 

nieposiadający na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego 

miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, jeżeli wykonują na terytorium kraju 

wyłącznie: 

 usługi świadczone na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, dla których miejscem 

świadczenia jest Polska, jeżeli zostali zidentyfikowani w państwie członkowskim innym 

niż Polska, na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale 

XII w rozdziale 6a ustawy oraz którzy zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy złożyli w państwie 

członkowskim identyfikacji zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury 

szczególnej rozliczania podatku VAT w zakresie ww. usług (dział XII rozdział 7 ustawy), 

 wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, które w momencie zakończenia 

wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, jeżeli zostali zidentyfikowani w 

państwie członkowskim innym niż Polska (np. w państwie członkowskim rozpoczęcia 

wysyłki lub transportu towarów), na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, 

o której mowa w dziale XII rozdziału 6a ustawy, 

 krajową dostawę towarów, o której mowa w art. 7a ust. 2, dokonywaną przez podatnika 

ułatwiającego dostawy towarów (operatora interfejsu elektronicznego), jeżeli został on 

zidentyfikowany w państwie członkowskim innym niż Polska na potrzeby procedury 

szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziału 6a ustawy. 

Ponadto z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego zostają wyłączeni podatnicy, jeżeli 

wykonują na terytorium kraju wyłącznie sprzedaż na odległość towarów importowanych 

w szczególnej procedurze, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy,  jeżeli zostali 

zidentyfikowani w Polsce albo w państwie członkowskim innym niż Polska, na potrzeby tej 

procedury.   

Projektowany przepis obejmuje zatem również podatników posiadających siedzibę działalności 

gospodarczej w Polsce lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, którzy 

wykonywać będą na terytorium kraju wyłącznie sprzedaż na odległość towarów w procedurze 

szczególnej (dział XII rozdział 9 ustawy) i którzy zidentyfikowani zostaną w Polsce na potrzeby 

tej szczególnej procedury. 

Wejście w życie rozporządzenia zostało określone zgodnie z terminem wejścia w życie projektu 

ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, czyli na 

dzień 1 lipca 2021 r. 

Zmiany wprowadzane w rozporządzeniu są korzystne dla społeczeństwa i nie naruszają zasady 

demokratycznego państwa prawnego. 
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Rozporządzenie nie podlega notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia. 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 


