
 1 

TABELA ZBIEŻNOŚCI DOTYCZĄCA IMPLEMENTACJI DYREKTYWY RADY (UE) 2017/2455 

                  

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO: USTAWA Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 R. O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 

TYTUŁ WDRAŻANEGO 

AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANYCH 

AKTÓW PRAWNYCH 

DYREKTYWA RADY (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych 

obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość 

Jedn. red. Treść przepisu UE 

Konieczność 

wdrożenia 

T / N 

Jedn. red. Treść przepisu ustawy 

Art. 1 pkt 1 

dyrektywy 

2017/2455 (art. 

58 ust. 1, 2 i 6 

dyrektywy 

2006/112/WE) 

 

art. 58 otrzymuje brzmienie: 

„1. Miejscem świadczenia następujących usług na 

rzecz osób niebędących podatnikami jest miejsce, 

w którym osoba taka ma siedzibę, stałe miejsce 

zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu: 

a) usługi telekomunikacyjne; 

b) usługi nadawcze radiowe i 

telewizyjne; 

c) usługi świadczone drogą 

elektroniczną, w szczególności usługi, o 

których mowa w załączniku II. 

W przypadku gdy usługodawca i usługobiorca 

kontaktują się za pomocą poczty elektronicznej, 

samo w sobie nie oznacza to, że świadczona 

usługa jest usługą świadczoną drogą 

elektroniczną. 

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, gdy spełnione są 

następujące warunki: 

d) usługodawca ma siedzibę lub, w 

przypadku braku siedziby, stałe miejsce 

zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu 

tylko w jednym państwie członkowskim; 

oraz 

e) usługi są świadczone na rzecz osób 

niebędących podatnikami, które mają 

siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub 

zwykłe miejsce pobytu w dowolnym 

państwie członkowskim innym niż 

państwo członkowskie, o którym mowa 

w lit. a); oraz 

f) całkowita wartość, z wyłączeniem 

T 

 
Art. 1 pkt 5 

projektu (art. 28k 

ust. 1 i 2 ustawy o 

podatku od 

towarów i usług)  

w art. 28k dotychczasowe brzmienie otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się 

ust. 2‒6 w brzmieniu: 

„2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy usługodawca posiada 

siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe 

miejsce pobytu tylko na terytorium kraju i świadczy usługi, o których mowa w 

ust. 1, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami posiadających siedzibę, 

stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa 

członkowskiego innym niż terytorium kraju, a całkowita wartość świadczenia 

tych usług, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w trakcie roku 

podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 42 000 zł. 
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VAT, świadczeń, o których mowa w lit. 

b), nie przekracza kwoty 10 000 EUR 

lub równowartości tej kwoty w walucie 

krajowej w danym roku kalendarzowym 

ani nie przekroczyła jej w poprzednim 

roku kalendarzowym. 

6. Równowartość w walucie krajowej kwoty, o 

której mowa w ust. 2 lit. c), oblicza się poprzez 

zastosowanie kursu wymiany opublikowanego 

przez Europejski Bank Centralny w dniu 

przyjęcia dyrektywy Rady (UE) 2017/2455.” 

Art. 1 pkt 1 

dyrektywy 

2017/2455 (art. 

58 ust. 3 

dyrektywy 

2006/112/WE) 

art. 58 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego próg, o 

którym mowa w ust. 2 lit. c), zostanie 

przekroczony, ust. 1 stosuje się od tego 

momentu.” 

T Art. 1 pkt 5 

projektu (art. 28k 

ust. 3 ustawy o 

podatku od 

towarów i usług) 

w art. 28k dotychczasowe brzmienie otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się 

ust. 2‒6 w brzmieniu: 

3. Jeżeli w trakcie roku podatkowego kwota, o której mowa w ust. 2, zostanie 

przekroczona, przepis ust. 1 stosuje się począwszy od usługi, w związku ze 

świadczeniem której przekroczono tę kwotę. 

 

 

Art. 1 pkt 1 

dyrektywy 

2017/2455 (art. 

58 ust. 4 

dyrektywy 

2006/112/WE) 

art. 58 otrzymuje brzmienie: 

„4. Państwo członkowskie, na którego terytorium 

usługodawcy, o których mowa w ust. 2, mają 

siedzibę lub, w przypadku braku siedziby, stałe 

miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, 

przyznaje tym usługodawcom prawo wyboru, aby 

miejsce świadczenia było określane zgodnie z ust. 

1, którym to wybór w każdym przypadku 

obejmuje okres dwóch lat kalendarzowych.” 

 

T Art. 1 pkt 5 

projektu (art. 28k 

ust. 4-6 ustawy o 

podatku od 

towarów i usług) 

w art. 28k dotychczasowe brzmienie otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się 

ust. 2‒6 w brzmieniu: 

4. Podatnicy, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wskazać jako miejsce 

świadczenia usług miejsce, o którym mowa w ust. 1, poprzez złożenie 

naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o takim wyborze 

do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tego 

wyboru. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podatnik nie może zmienić 

określania miejsca świadczenia usług wcześniej niż po upływie dwóch 

kolejnych lat, licząc od dnia wykonania pierwszej usługi, dla której miejsce 

świadczenia zostało określone zgodnie z ust. 1. 

6. Powrót do określania miejsca świadczenia usług zgodnie z ust. 2, następuje 

po uprzednim pisemnym zawiadomieniu przez podatnika naczelnika urzędu 

skarbowego o rezygnacji z dokonanego wyboru, o którym mowa w ust. 4, 

przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje z określania miejsca 

świadczenia usług zgodnie z ust. 1.”; 

Art. 1 pkt 1 

dyrektywy 

2017/2455 (art. 

58 ust. 5 

dyrektywy 

2006/112/WE) 

art. 58 otrzymuje brzmienie: 

„5. Państwa członkowskie podejmują stosowne 

środki w celu monitorowania, czy podatnik 

spełnia warunki, o których mowa w ust. 2, 3 i 4.” 

 

T Art. 1 pkt 11 

projektu (art. 109 

ust. 11a ustawy o 

podatku od 

towarów i usług) 

w art. 109 po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu: 

„11a. Podatnicy, o których mowa w art. 28k ust. 2, są obowiązani prowadzić 

ewidencję, na podstawie której można określić wartość świadczonych przez 

nich usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych 

na rzecz podmiotów niebędących podatnikami posiadających siedzibę, stałe 

miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium państwa 

członkowskiego innym niż terytorium kraju. Ewidencja powinna zapewnić 
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wskazanie usługi, w związku ze świadczeniem której nastąpiło przekroczenie 

kwoty, o której mowa w art. 28k ust. 2.”; 

Art. 1 pkt 2 

dyrektywy 

2017/2455 (art. 

219a dyrektywy 

2006/112/WE) 

art. 219a otrzymuje brzmienie: 

„1. Fakturowanie podlega przepisom mającym 

zastosowanie w państwie członkowskim 

uznawanym za państwo dostawy towarów lub 

wykonania usług zgodnie z przepisami tytułu V. 

2. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 1 

fakturowanie podlega następującym przepisom: 

a) przepisom mającym zastosowanie 

w państwie członkowskim, w którym 

dostawca lub usługodawca ma siedzibę 

działalności gospodarczej lub stałe 

miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej, z którego dokonywana jest 

dostawa towaru lub świadczona jest 

usługa, lub, w przypadku braku takiej 

siedziby lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

w państwie członkowskim, w którym 

dostawca lub usługodawca ma stałe 

miejsce zamieszkania lub zwykłe 

miejsce pobytu, w przypadku gdy: 

(i) dostawca lub usługodawca nie ma 

siedziby w państwie członkowskim 

uznawanym za państwo dostawy 

towarów lub świadczenia usług, 

zgodnie z przepisami tytułu V, lub 

gdy jego przedsiębiorstwo w tym 

państwie członkowskim nie 

uczestniczy w danej dostawie 

towarów lub świadczeniu usług w 

rozumieniu art. 192a lit. b), a osobą 

zobowiązaną do zapłaty VAT jest 

osoba, na rzecz której dokonywana 

jest dostawa towarów lub 

świadczone są usługi, chyba że 

nabywca lub usługobiorca 

wystawiają fakturę 

(samofakturowanie); 

T Art. 1 pkt 7-9 i 

10 lit. b) 

projektu (art. 

106a pkt 3, art. 

106b ust. 4, art. 

106e ust. 4 pkt 4, 

art. 106i ust. 6a 

ustawy o podatku 

od towarów i 

usług) 

Art. 1 pkt 7:  

w art. 106a w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 

w brzmieniu: 

„3) świadczenia usług przez podatników, o których mowa w art. 130a pkt 2 

lub podmioty zagraniczne, o których mowa w art. 131 pkt 2, 

zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, 

o której mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7, dla których państwem 

członkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska.”; 

 

Art. 1 pkt 8: 

w art. 106b dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Do świadczenia usług, o których mowa w art. 106a pkt 3, przepis ust. 3 pkt 

1 stosuje się odpowiednio.”; 

 

Art. 1 pkt 9: 

w art. 106e w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 

w brzmieniu: 

„4)    w przypadku, o którym mowa w art. 106a pkt 3, jeżeli usługodawcą jest 

podmiot zagraniczny, o którym mowa w art. 131 pkt 2, zidentyfikowany 

na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w 

dziale XII w rozdziale 7 – danych określonych w ust. 1 pkt 4.”; 

 

Art. 1 pkt 10 lit. b): 

w art. 106i po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. W przypadku, o którym mowa w art. 106b ust. 4, przepisy ust. 6 stosuje 

się odpowiednio."; 
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(ii) uznaje się, że dostawa towarów 

lub świadczenie usług nie odbywają 

się na terytorium Wspólnoty, 

zgodnie z przepisami tytułu V; 

b) przepisom mającym zastosowanie w 

państwie członkowskim, w którym 

dostawca lub usługodawca korzystający 

z jednej z procedur szczególnych, o 

których mowa w tytule XII rozdział 6, 

jest zidentyfikowany. 

3. Ust. 1 i 2 niniejszego artykułu mają 

zastosowanie bez uszczerbku dla art. 244-248.”; 

Art. 1 pkt 3 

dyrektywy 

2017/2455 (art. 

358a pkt 1 

dyrektywy 

2006/112/WE) 

art. 358a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) „podatnik niemający siedziby na terytorium 

Wspólnoty” oznacza podatnika, który nie posiada 

siedziby działalności gospodarczej ani stałego 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium Wspólnoty.”; 

T Art. 1 pkt 13 

projektu (art. 131 

pkt 2 ustawy o 

podatku od 

towarów i usług) 

w art. 131 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) podmiotach zagranicznych – rozumie się przez to osoby prawne, 

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii 

Europejskiej, wykonujące czynności podlegające opodatkowaniu VAT 

na terytorium Unii Europejskiej;”; 

Art. 1 pkt 4  

dyrektywy 

2017/2455 (art. 

361 ust. 1 lit. e) 

dyrektywy 

2006/112/WE) 

art. 361 ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e) oświadczenie o tym, że podatnik nie posiada 

siedziby działalności gospodarczej ani stałego 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na 

terytorium Wspólnoty.”. 

 

T Art. 1 pkt 14 lit. 

b) projektu (art. 

132 ust. 4 ustawy 

o podatku od 

towarów i usług) 

w art. 132 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zgłoszenie powinno zawierać w 

szczególności: nazwę podmiotu zagranicznego, jego adres wraz z 

kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej, adres strony 

internetowej należącej do tego podmiotu, numer podatkowy przyznany 

mu w państwie siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest tam nadawany oraz 

oświadczenie podmiotu zagranicznego, że nie posiada on siedziby 

działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej.”. 

Art. 4 ust. 1 

dyrektywy 

2017/2455 

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, 

do dnia 31 grudnia 2018 r., przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne niezbędne do 

wykonania art. 1 niniejszej dyrektywy. 

Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 

przepisów. 

 

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, do 

dnia 31 grudnia 2020 r., przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne niezbędne do 

wykonania art. 2 i 3 niniejszej dyrektywy. 

T Art. 4 projektu Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 
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Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych 

przepisów. 

 

Państwa członkowskie stosują przepisy niezbędne 

do wykonania art. 1 niniejszej dyrektywy od dnia 

1 stycznia 2019 r. 

 

Państwa członkowskie stosują przepisy niezbędne 

do wykonania art. 2 i 3 niniejszej dyrektywy od 

dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie 

zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub 

odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej 

publikacji. Metody dokonywania takiego 

odniesienia określane są przez państwa 

członkowskie.  
 

 

POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU – zmiany będące konsekwencją implementacji dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 

Jedn. red. Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

Art. 1 pkt 12 projektu (art. 130b ust. 1 

ustawy o podatku od towarów i usług) 

w art. 130b w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach 

„art. 28k” dodaje się wyrazy „ust. 1”.; 

Zmiana o charakterze redakcyjnym, mająca na celu dostosowanie 

brzmienia przepisu do zmian w projektowanym art. 28k.   

Art. 1 pkt 14 lit. a) projektu (art. 132 ust. 

1 ustawy o podatku od towarów i usług) 

w art. 132 w ust. 1 po wyrazach „art. 28k” dodaje się wyrazy „ust. 

1”, 

Zmiana o charakterze redakcyjnym, mająca na celu dostosowanie 

brzmienia przepisu do zmian w projektowanym art. 28k.   

Art. 3 projektu  Art. 3. W przypadku podatników zidentyfikowanych na potrzeby 

procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII 

w rozdziale 6a ustawy zmienianej w art. 1, którzy w dniu wejścia w 

życie niniejszej ustawy spełniają warunki określone w art. 28k ust. 2 

ustawy zmienianej w art. 1, uznaje się, że dokonali oni wyboru 

określania miejsca świadczenia usług, zgodnie z art. 28k ust. 4 

ustawy zmienianej w art. 1, chyba że do dnia 10 lutego 2019 r. złożą 

zawiadomienie do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego 

Warszawa-Śródmieście, że od dnia 1 stycznia 2019 r. nie zamierzają 

korzystać z tej procedury szczególnej rozliczania VAT. 

 

Przepis przejściowy, uwzględniający sytuację podatników, którzy 

w dniu wejścia w życie przedmiotowego projektu ustawy o 

zmianie ustawy o podatku od towarów i usług będą 

zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania 

VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o podatku 

od towarów i usług i jednocześnie spełniają warunki określone w 

projektowanym art. 28k ust. 2 ustawy o podatku od towarów i 

usług.  

 


