


 Eksport - dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium 
kraju poza terytorium UE - jeżeli wywóz towarów poza terytorium UE jest 
potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.

 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) - wywóz towarów z 
terytorium kraju w wykonaniu dostawy towarów na terytorium państwa 
członkowskiego inne niż terytorium kraju



BRAK PRAWA 

DO STAWKI 0% 

VAT

BRAK PRAWA 

DO STAWKI 0% 

VAT

UWIKŁANIE W 

OBRÓT 

KARUZELOWY

UWIKŁANIE W 

OBRÓT 

KARUZELOWY



Eksport – urzędowe potwierdzenie 

wywozu poza terytorium UE:

• IE-599

• EX-1

• EAD

Wewnątrzwspólnotowa dostawa 

towarów:

• status nabywcy

• dowody, że towary zostały 

wywiezione z PL:

• dokumenty transportowe

• specyfikacja poszczególnych 

sztuk ładunku

• inne dokumenty



Inne dokumenty:

korespondencja 

handlowa
zamówienie

zapłata za 

towar

polisa 

ubezpieczenia 

towarów  

transporcie

oświadczenie 

nabywcy o 

przyjęciu 

towaru w innym 

państwie UE



Podstawa prawna 

zmian:

Dyrektywa 1910 

zmieniająca Dyrektywę 

112

konieczne zmiany 

polskiej ustawy o VAT

status nabywcy

nr VAT UE

informacja 

podsumowująca

Rozporządzenie 1912 

zmieniające 

rozporządzenie 282

brak zmian w ustawie o 

VAT -> rozporządzenie 

obowiązuje wprost

dokumentacja



Stan do końca 2019 r. Stan od początku 2020 r.

Status nabywcy -> warunek 

formalny (nie przesądza 

ostatecznie o prawie do 

stawki 0%)

zarejestrowany 

podatnik VAT 

UE

Informacje podsumowująca 

-> nie decyduje o prawie 

do stosowania stawki 0% w 

WDT

obowiązek 

składania

Status nabywcy -> 

warunek materialny 

(decyduje o prawie do 

stawki 0%)

zarejestrowany 

podatnik VAT 

UE

podał dostawcy 

swój numer 

VAT UE

Prawidłowa informacja 

podsumowująca -> 

warunek materialny o 

charakterze 

następczym: 

niezłożenie VAT UE 

skutkuje utratą prawa 

do stawki 0%



Stan od początku 2020 r.

Domniemanie wywozu, pod warunkiem posiadania wskazanych niesprzecznych ze sobą 

dokumentów, wydanych przez dwie różne, niezależne od siebie, sprzedawcy i nabywcy 

strony

Domniemanie może być obalone (ciężar dowodu na organie podatkowym)

Nie istnieje domniemanie odwrotne (brak wskazanych dokumentów nie oznacza, że nie 

doszło do wywozu)



• różne sposoby wykazywania wywozu
Kluczowa rola 

dokumentacji

• podanie nr VAT UE przez nabywcę

• nowa, istotna rola informacji podsumowującej

Nowe wymogi wynikające 

z ustawy o VAT:

• ściśle wskazane w Rozporządzeniu dokumenty

• brak domniemania odwrotnego

Mechanizm powstawania 

domniemania wywozu





1. WDT
1.000.000 € VAT 0%

4. WDT 920.000 €
209.300 € VATu do zwrotu dla 

OMEGA

Firma ALFA 
Czechy



Kryteria formalne – brak należytej staranności, gdy:

• brak jest rejestracji kontrahenta w KRS / CEIDG

• brak rejestracji kontrahenta jako podatnika VAT czynnego

• nieposiadanie przez kontrahenta koncesji/zezwoleń na 

sprzedaż towarów będących przedmiotem danej transakcji

• brak stosownego umocowania osób reprezentujących 

kontrahenta



Kryteria transakcyjne – zwrócić uwagę na:
• wyeliminowanie ryzyka gospodarczego w transakcji;

• akceptacja sztucznego podziału transakcji lub zgoda na rabat, jeżeli podatnik dokona płatności 
gotówką;

• płatność przelewem za towar na dwa inne rachunki bankowe lub na rachunek innego podmiotu, 
na rachunek zagraniczny;

• cena towaru jest bezpodstawnie niższa niż cena rynkowa tego towaru;

• podatnik nabył towary od kontrahenta, którego przedmiotem działalności nie jest handel owym 
towarem;

• skrócenie terminu płatności;
• transakcja została dokonana w sposób, w który w danej branży nie gwarantuje bezpieczeństwa;

• kontrahent dokonał dostawy towarów wbrew wymaganiom jakościowym, które są normowane 
przepisami prawa;

• dokonanie transakcji bez umowy w formie pisemnej, elektronicznej itp.;
• bezzasadna zmiana metody transportu towarów.



 Brak ryzyka gospodarczego
◦ Odwrócona płatność – brak zaangażowania własnych środków

◦ Nabywca [C] został wskazany przez dostawcę [A] – podatnik [B] nie 
musi szukać klienta.

A B C

Dostawa 1 
200 tys. zł

Dostawa 2
210 tys. zł

Płatność 1
210 tys. zł

Płatność 2
200 tys. zł



Niska cena – bez uzasadnienia ekonomicznego -> uwzględnić specyfikę branży, etap 

obrotu, jego wielkość, itp.)

Przykłady sytuacji budzącej wątpliwość:

•Nowo powstały podmiot oferuje lepszą cenę niż podmioty od lat działające na rynku, 

•Cena lepsza niż oferowana przez dużego dystrybutora

•Najlepsza cena oferowana przez relatywnie małego gracza (z wyjątkiem producentów)

Uzasadnienie niskiej ceny wg Metodyki (przykładowe):

•Akcja promocyjna, w tym potwierdzona publiczną ofertą (www, portale branżowe) lub programem 

lojalnościowym



Zaskakująca 

branża:

Uzasadnienie 

ekonomiczne wg 

MF:

•kontrahent oferuje, bez ekonomicznego 

uzasadnienia, towary należące do innej branży niż 

ta, w której podmiot działa i które podatnik 

dotychczas od niego kupował.

•Żądanie kompleksowego świadczenia przez 

podatnika.

•Dostawca już sprzedawał dany towar, ale podatnik 

kupował od kogoś innego.

•Rozszerzenie oferty jest potwierdzone publiczną 

ofertą, referencjami lub informacją na www i 

wpisem w rejestrze (KRS, CEIDG).

•Dostawca dostał koncesję lub zezwolenie



 szybkie zmiany dostawców / nabywców

 dużą częstotliwość i szybkość transakcji (bez magazynowania towarów)

 powtarzalność obrotu (towar wraca do punktu wyjścia)

 odwrócenie łańcucha dostaw (od małego do dużego)

 brak infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej (materialnej, 
osobowej)

 brak ubezpieczenia wartościowych towarów

 niskie marże, brak negocjacji cen

 nagły wzrost deklarowanych obrotów



•Podjęcie przykładowych działań 

wskazanych w Metodyce.

•Podjęcie przykładowych działań 

wskazanych w Metodyce + dokonanie 

płatności z wykorzystaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (najszersza ochrona).

•Inny dowolny sposób. 

Trzy 

sposoby 

dowodzenia 

staranności:



Dokumentowanie 

weryfikacji 

kontrahentów i 

transakcji (wewnętrzna 

Polityka weryfikacji 

kontrahentów i 

transakcji):

Kto, kiedy i jak dokonuje 

weryfikacji formalnej.

Kto, kiedy i jak dokonuje 

weryfikacji transakcji. 

Co robić w przypadku 

podejrzenia o oszustwo. 

Jak kompletować i archiwizować 

przeprowadzoną weryfikację. 



Bezpieczny eksport / 

WDT:

konieczność zadbania o 

dokumentację po stronie 

sprzedażowej (prawo do 

stawki 0%)

konieczność weryfikacji 

po stronie zakupowej 

(formalna i transakcyjna)

wprowadzenie procedur 

weryfikacyjnych zarówno 

po stronie sprzedażowej 

jak i zakupowej



ul. K. Iłłakowiczówny 7/2

60-789 Poznań

tel.: +48 61 851 53 30, tel.: +48 61 866 62 54 / +48 501 566 066

Fax: +48 61 850 16 40

e-mail: t.jelinski@waliszewski-jelinski.pl


