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Rzeszów, 27 grudnia 2019 r.

Komunikat nr 17/2019
dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT”

w sprawie udokumentowania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów
 

          Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy dokonujący WDT, w celu zastosowania stawki 0% VAT, będą musieli
kierować się także wymogami wskazanymi w rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) 2018/1912. Rozporządzeniem
tym  wprowadzono  instytucję  domniemania  pozwalającą  uznać,  że  towary  będące  przedmiotem  WDT  zostały
wywiezione z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego.
                    Sposób dokumentowania WDT uzależniono natomiast  od tego, kto organizuje transport towaru.
W przypadku, gdy:
1. towary  zostały wysłane lub  przetransportowane  przez  sprzedawcę  lub  przez  osobę trzecią działającą na  jego

rzecz (sprzedawca jest organizatorem transportu) podatnik powinien posiadać co najmniej:
- dwa niebędące ze sobą w sprzeczności dowody wysyłki lub transportu tj.  podpisany list przewozowy CMR,
konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów wydanych przez dwie
niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy strony

albo
-  co najmniej  jednego dowodu potwierdzającego  wysyłkę lub transport  tj.  podpisany list  przewozowy CMR,
konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów

oraz
-  polisy  ubezpieczeniowej  w  odniesieniu  do  wysyłki  lub  transportu  towarów  lub  dokumenty  bankowe
potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów lub dokumenty urzędowe wydane przez organ  władzy
publicznej, na  przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia
lub poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia,
potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim.

2. towary  zostały wysłane  lub  przetransportowane  przez nabywcę,  lub osobę trzecią działającą na jego rzecz
(nabywca jest organizatorem transportu) oprócz dokumentów wymienionych wyżej sprzedawca zobowiązany
jest  do  posiadania  pisemnego  oświadczenia  nabywcy  potwierdzającego,  że  towary  zostały  wysłane  lub
przetransportowane przez nabywcę  lub  przez  osobę trzecią działającą na  rzecz  nabywcy, oraz wskazującego
państwo członkowskie przeznaczenia towarów; takie  pisemne oświadczenie określa: datę  wystawienia;  nazwę lub
imię  i  nazwisko oraz adres nabywcy; ilość i rodzaj towarów; datę i miejsce przybycia towarów; w przypadku
dostawy środków transportu,  numer identyfikacyjny środków transportu; oraz identyfikację osoby przyjmującej
towary  na  rzecz  nabywcy.  Nabywca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  oświadczenia  do  10  dnia  następnego
miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła dostawa.  Wzór oświadczenia w załączeniu.

Rozporządzenie wiąże w  całości i  jest  bezpośrednio stosowane  we  wszystkich państwach członkowskich zatem
zarówno sprzedawcy jak i nabywcy z innych krajów członkowskich powinni znać i stosować te przepisy. 
Rozporządzenie we wszystkich językach urzędowych UE znajduje się na stronie:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018R1912
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- Wzór -

………………………………… ………………………………...

(Nazwa / imię i nazwisko nabywcy) (Data wystawienia)

………………………………...

(Adres nabywcy)

………………………………...

(NIP UE)

Oświadczenie

(na podstawie Rozporządzenia wykonawcze Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r.)

Potwierdzamy, że wymienione niżej towary

Lp. Rodzaj towaru Ilość Numer identyfikacyjny (dotyczy środków transportu)

zostały przyjęte w dniu: …………………………….. 

w miejscu przeznaczenia: 

- kraj członkowski UE : ……………………………..

- adres  : …………………………….. …………………………….. …………………………….. 

Osoba przyjmująca towary:

- imię: ……………………………..

- nazwisko: ……………………………..

- stanowisko: ……………………………..

- numer identyfikacyjny: ……………………………..

……………………………..

(podpis nabywcy)


