
Transakcje łańcuchowe



1. Co to są transakcje łańcuchowe

2. Dlaczego i jakie problemy mogą się pojawić

3. Rola warunków transakcji na przykładach



Dwa podejścia do podatkowej analizy umów:

1. potencjał optymalizacyjny

2. aspekt zgodności (tax compliance)
 kto i jakie podatki ma zapłacić

 kiedy trzeba je zapłacić

 w jakiej wysokości



Na co zwrócić uwagę analizując skutki podatkowe umów?
1) jakim podatkom podlega umowa

2) kiedy dochodzi do wykonania świadczenia (umowy) - kiedy powstaje

obowiązek podatkowy

3) fakturowanie (terminy)

4) jaka jest podstawa opodatkowania

5) koszty uzyskania przychodów (celowość, definitywność, dokumentowanie,

moment rozliczenia)

6) prawo do odliczenia VAT naliczonego

7) czy to już wszystko – co dalej?



„gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w 

ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio 

ostatniemu w kolejności nabywcy”



Podatnik A Podatnik B Podatnik C Podatnik D

FV
dostawa

FV
dostawa

FV
dostawa

wysyłka, 
transport towarów



Obrót krajowy:

- w mniejszym stopniu ewentualnie:

moment dokonania dostawy

termin wystawienia faktury

moment odliczenia podatku naliczonego



Przykład:

31.1. 1.2. 15.2. 15.3.

31.1. 1.2. 15.2. 15.3.

termin wystawienia 
faktury

termin wystawienia 
faktury

EXW

DAP

rozliczenie VAT: 
styczeń

rozliczenie VAT: 
luty



Obrót 

transgraniczny

brak rozliczenia podatku należnego w PL

nieuprawnione odliczenie podatku 

naliczonego w PL

niedopełnienie obowiązku rejestracji na VAT w 

innym państwie



- w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego 
towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar 
bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar 
ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego 
towaru są przyporządkowane tylko jednej dostawie;

- jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który 
dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub 
transport są przyporządkowane dostawie dokonanej dla tego 
nabywcy, chyba że z warunków dostawy wynika, że wysyłkę lub 
transport towaru należy przyporządkować jego dostawie.

wysyłka



dostawę towarów, która:

1) poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za 
dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu 
towarów;

2) następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za 
dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu 
towarów.

wysyłka



Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz 
zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego 
faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

(…)

 2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega 
opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;



Warunki dostawy

Miejsce świadczenia

VAT – podatek terytorialny

Prawidłowe 

opodatkowanie transakcji



A
org. 

transport

B

D

FV

FV

FV

transport / wysyłka

Niemcy

C

Polska

 A->B: ruchoma, VAT 
0% (D)

 B->C: nieruchoma, 
VAT 23% (PL)

 C->D: nieruchoma, 
VAT 23% (PL)

Potencjalne problemy, 
gdy:

- B lub C nie rozliczy 
VAT w PL



A

B

D

FV

FV

FV

transport / wysyłka

Niemcy C
trans
port

Polska

 A->B: nieruchoma, 
VAT 19% (D)

 B->C: ruchoma, VAT 
0% (D)

 C->D: nieruchoma, 
VAT 23% (PL)

Potencjalne problemy, 
gdy:

- A wykaże WDT 0% 
(D)

- B wykaże 23% (PL)



A

B

D
trans
port

FV

FV

FV

transport / wysyłka

Niemcy

C

Polska

 A->B: nieruchoma, 
VAT 19% (D)

 B->C: nieruchoma, 
VAT 19% (D)

 C->D: ruchoma, VAT 
0% (D)

Potencjalne problemy, 
gdy:

- A / B  wykaże WDT 
0% (D)

- C wykaże 23% (PL)



 Wysyłka przypisana wyłącznie do dostawy dokonanej do 
podmiotu pośredniczącego

 Chyba że podmiot pośredniczący przekazał NIP państwa 
wysyłki (wtedy ruchoma jest dostawa dokonana przez 
pośrednika)



 Warunki dostawy odgrywają decydującą rolę w określaniu 
skutków podatkowych transgranicznych transakcji 
łańcuchowych

◦ prawidłowe określenie miejsca i momentu opodatkowania transakcji

◦ rozliczenie VAT należnego we właściwym kraju

◦ uniknięcie nieprawidłowości w zakresie odliczenia podatku naliczonego

 Zmiany Dyrektywy od 2020
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