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DYREKTYWA RADY (UE) 2019/1995
z dnia 21 listopada 2019 r.
zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów
dotyczących sprzedaży towarów na odległość oraz niektórych
krajowych dostaw towarów

Artykuł 1
W dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule V rozdział 1 sekcja 2 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 36b
Jeżeli uznaje się, że podatnik otrzymał i dokonał dostawy towarów
zgodnie z art. 14a, wysyłkę lub transport tych towarów przypisuje
się do dostawy dokonanej przez tego podatnika.”;
2) art. 66a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 66a
W drodze odstępstwa od art. 63, 64 i 65, zdarzenie powodujące
powstanie obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów
dokonanej przez podatnika, w odniesieniu do którego uznaje się,
że otrzymał i dokonał dostawy towarów zgodnie z art. 14a oraz
z tytułu dostawy towarów dokonanej do tego podatnika ma miejsce
i VAT staje się wymagalny w momencie zaakceptowania płatno
ści.”;
3) dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 136a
Jeżeli uznaje się, że podatnik otrzymał i dokonał dostawy towarów
zgodnie z art. 14a ust. 2, państwa członkowskie zwalniają dostawę
tych towarów dokonaną do tego podatnika.”;
4) art. 169 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) transakcji podatnika, które są zwolnione zgodnie z art. 136a,
138, 142 i 144, art. 146–149, art. 151, 152, 153 i 156, art. 157
ust. 1 lit. b) oraz art. 158–161 lub art. 164;”;
5) art. 204 ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
„Państwa członkowskie nie mogą jednak stosować możliwości,
o której mowa w akapicie drugim, do podatnika w rozumieniu
art. 358a pkt 1, który wybrał procedurę szczególną dla usług świad
czonych przez podatników niemających siedziby na terytorium
Wspólnoty.”;
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6) art. 272 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) podatników, którzy nie dokonują żadnej z transakcji, o których
mowa w art. 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 i 141;”;
7) w tytule XII nagłówek rozdziału 6 otrzymuje brzmienie:
„Procedury szczególne dla podatników, którzy świadczą usługi na
rzecz osób niebędących podatnikami lub prowadzą sprzedaż
towarów na odległość, lub dokonują niektórych krajowych dostaw
towarów”;
8) w tytule XII rozdział 6 nagłówek sekcji 3 otrzymuje brzmienie:
„Procedura szczególna dla wewnątrzwspólno
towej sprzedaży towarów na odległość, dla
dostaw towarów w państwie członkowskim
dokonywanych przez interfejsy elektroniczne
ułatwiające te dostawy oraz dla usług świad
czonych przez podatników mających siedzibę
na terytorium Wspólnoty, ale nieposiadają
cych
siedziby
w
państwie
członkowskim
konsumpcji”;
9) art. 369a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 369a
Do celów niniejszej sekcji i bez uszczerbku dla innych przepisów
prawodawstwa wspólnotowego stosuje się następujące definicje:
1) »podatnik niemający siedziby w państwie członkowskim
konsumpcji« oznacza podatnika, który ma siedzibę działalności
gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospo
darczej na terytorium Wspólnoty, ale nie ma siedziby działal
ności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego konsum
pcji;
2) »państwo członkowskie identyfikacji« oznacza państwo człon
kowskie, w którym podatnik ma siedzibę działalności gospodar
czej lub jeżeli nie ma takiej siedziby na terytorium Wspólnoty –
państwo członkowskie, w którym ma stałe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej.
Jeżeli podatnik nie ma siedziby działalności gospodarczej na
terytorium Wspólnoty, ale ma więcej niż jedno stałe miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Wspól
noty, państwem członkowskim identyfikacji jest państwo człon
kowskie, w którym znajduje się stałe miejsce prowadzenia dzia
łalności gospodarczej, w związku z którym podatnik zgłasza, że
skorzysta z niniejszej procedury szczególnej. Podatnik jest zwią
zany tą decyzją na dany rok kalendarzowy i dwa kolejne lata
kalendarzowe.
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Jeżeli podatnik nie ma siedziby działalności gospodarczej ani
stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na tery
torium Wspólnoty, państwem członkowskim identyfikacji jest
państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towa
rów. W przypadku większej liczby państw członkowskich
rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów, podatnik wskazuje,
które z tych państw członkowskich jest państwem członkow
skim identyfikacji. Podatnik jest związany tą decyzją na dany
rok kalendarzowy i dwa kolejne lata kalendarzowe;
3) »państwo członkowskie konsumpcji« oznacza jedno z następują
cych państw członkowskich:
a) w przypadku świadczenia usług, państwo członkowskie,
które uznaje się za miejsce świadczenia usług zgodnie
z tytułem V rozdział 3;
b) w przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na
odległość, państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub
transportu towarów do nabywcy;
c) w przypadku dostawy towarów dokonanej przez podatnika
ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 14a ust. 2, jeżeli
wysyłka lub transport towarów będących przedmiotem tej
dostawy rozpoczyna się i kończy w tym samym państwie
członkowskim, to państwo członkowskie.”;
10) art. 369b otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 369b
Państwa członkowskie zezwalają na stosowanie niniejszej proce
dury szczególnej następującym podatnikom:
a) podatnikowi prowadzącemu wewnątrzwspólnotową sprzedaż
towarów na odległość;
b) podatnikowi ułatwiającemu dostawę towarów zgodnie z art. 14a
ust. 2, jeżeli wysyłka lub transport towarów będących przed
miotem dostawy rozpoczyna się i kończy w tym samym
państwie członkowskim;
c) podatnikowi niemającemu siedziby w państwie członkowskim
konsumpcji, świadczącemu usługi na rzecz osoby niebędącej
podatnikiem.
Niniejsza procedura szczególna ma zastosowanie do wszystkich
towarów lub usług tego rodzaju dokonywanych lub świadczonych
na terytorium Wspólnoty przez danego podatnika.”;
11) art. 369e lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) gdy powiadamia on o zaprzestaniu dokonywania dostaw
towarów lub świadczenia usług objętych niniejszą procedurą
szczególną;”;
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12) art. 369f otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 369f
Podatnik korzystający z niniejszej procedury szczególnej przekazuje
drogą elektroniczną państwu członkowskiemu identyfikacji dekla
rację VAT za każdy kwartał kalendarzowy, niezależnie od tego, czy
dostawy towarów i świadczenia usług objęte niniejszą procedurą
szczególną miały miejsce. Deklarację VAT składa się do końca
miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego obję
tego tą deklaracją.”;
13) w art. 369g ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„1.
Deklaracja VAT zawiera numer identyfikacyjny VAT,
o którym mowa w art. 369d, oraz, dla każdego państwa członkow
skiego konsumpcji, w którym VAT jest należny, całkowitą wartość,
z wyłączeniem VAT, mające zastosowanie stawki VAT, całkowitą
kwotę odpowiadającego jej VAT w podziale na stawki, a także
całkowitą kwotę należnego VAT w odniesieniu do następujących
dostaw towarów lub świadczenia usług objętych niniejszą proce
durą szczególną, mających miejsce w danym okresie rozliczenio
wym:
a) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość;
b) dostaw towarów zgodnie z art. 14a ust. 2, jeżeli wysyłka lub
transport tych towarów rozpoczyna się i kończy w tym samym
państwie członkowskim;
c) świadczenia usług.
Deklaracja VAT zawiera również zmiany dotyczące poprzednich
okresów rozliczeniowych, zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu.
2.
Jeżeli towary są wysyłane lub transportowane z państw człon
kowskich innych niż państwo członkowskie identyfikacji, dekla
racja VAT zawiera również całkowitą wartość, z wyłączeniem
VAT, mające zastosowanie stawki VAT, całkowitą kwotę odpowia
dającego jej VAT w podziale na stawki, a także całkowitą kwotę
należnego VAT w odniesieniu do następujących dostaw towarów
objętych niniejszą procedurą szczególną, z podziałem na każde
państwo członkowskie, z którego takie towary są wysyłane lub
transportowane:
a) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość innej
niż ta dokonywana przez podatnika zgodnie z art. 14a ust. 2;
b) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość
i dostawy towarów, jeżeli wysyłka lub transport tych towarów
rozpoczyna się i kończy w tym samym państwie członkowskim,
dokonanej przez podatnika zgodnie z art. 14a ust. 2.
W odniesieniu do dostaw, o których mowa w lit. a), deklaracja
VAT zawiera również indywidualny numer identyfikacyjny VAT
lub numer rejestracji podatkowej nadany przez państwo członkow
skie, z którego takie towary są wysyłane lub transportowane.
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W odniesieniu do dostaw, o których mowa w lit. b), deklaracja
VAT zawiera również indywidualny numer identyfikacyjny VAT
lub numer rejestracji podatkowej nadany przez państwo członkow
skie, z którego takie towary są wysyłane lub transportowane, o ile
są dostępne.
Deklaracja VAT zawiera informacje, o których mowa w niniejszym
ustępie, z podziałem na państwa członkowskie konsumpcji.
3.
W przypadku gdy – poza stałym miejscem prowadzenia dzia
łalności gospodarczej w państwie członkowskim identyfikacji –
podatnik świadczący usługi objęte niniejszą procedurą szczególną
ma jedno lub większą liczbę stałych miejsc prowadzenia działal
ności gospodarczej, z których świadczone są te usługi, deklaracja
VAT zawiera również całkowitą wartość, z wyłączeniem VAT,
mające zastosowanie stawki VAT, całkowitą kwotę odpowiadają
cego jej VAT w podziale na stawki, a także całkowitą kwotę
należnego VAT, w odniesieniu do świadczenia tych usług dla
każdego państwa członkowskiego, w którym ten podatnik ma
stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, oraz indywi
dualny numer identyfikacyjny VAT lub numer rejestracji podat
kowej tego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
z podziałem na państwa członkowskie konsumpcji.”;
14) w art. 369zb ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.
Państwa członkowskie wymagają, aby VAT, o którym mowa
w ust. 1, był płatny co miesiąc w terminie płatności mającym
zastosowanie do zapłaty należności celnych.”.
Artykuł 2
1.
►M1 Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy usta
wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniej
szej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r. Niezwłocznie
przekazują Komisji tekst tych przepisów.
Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2021 r. ◄
Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej
publikacji. Sposób dokonywania takiego odniesienia określany jest
przez państwa członkowskie.
2.
Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych
przepisów prawa krajowego w dziedzinie objętej zakresem niniejszej
dyrektywy.
Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opub
likowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

