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Rozdział 2. Przedstawiciele podatkowi

Art. 18a. [Obowiązek ustanowienia przedstawiciela] 1. Podatnik, o któ-
rym mowa w art. 15 ust. 1, nieposiadający siedziby działalności gospodar-
czej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na teryto-
rium państwa członkowskiego, podlegający obowiązkowi zarejestrowania
się jako podatnik VAT czynny, jest obowiązany ustanowić przedstawiciela
podatkowego.

2. Podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa
członkowskiego innym niż terytorium kraju może ustanowić przedstawi-
ciela podatkowego.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić,
w drodze rozporządzenia, przypadki, w których nie ma obowiązku usta-
nawiania przedstawiciela podatkowego, uwzględniając konieczność za-
pewnienia prawidłowego rozliczenia podatku przez podmioty nieposia-
dające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia
działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego.

Art. 18b. [Podmiot będący przedstawicielem, warunki] 1. Przedstawi-
cielem podatkowym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jed-
nostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jeżeli łącznie spełnia
następujące warunki:

1) posiada siedzibę działalności gospodarczej na terytorium kraju;
2) jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny, a w przypadku, o któ-

rym mowa w art. 18d ust. 1 – jako podatnik VAT UE;
3) przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z wpłatami poszczegól-

nych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekra-
czającymi odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3% kwoty
należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach;
udział zaległości w kwocie podatku ustala się w stosunku do kwoty
należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;

4) przez ostatnie 24 miesiące osoba fizyczna będąca podatnikiem,
a w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi –
osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej lub handlowej niemają-
cej osobowości prawnej, członkiem władz zarządzających, głównym
księgowym, nie została prawomocnie skazana na podstawie ustawy
z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2016 r.
poz. 2137, z późn. zm.) za popełnienie przestępstwa skarbowego;

5) jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podat-
kowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do
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usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepi-
sami o rachunkowości.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się również za speł-
niony, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) podmiot uregulował, wraz z odsetkami za zwłokę, zaległości prze-
kraczające odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3% kwoty
należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach,
w terminie 30 dni od dnia powstania tych zaległości;

2) uregulowanie zaległości zgodnie z pkt 1 w ostatnich 24 miesiącach
nie dotyczyło więcej niż dwóch okresów rozliczeniowych odrębnie
w każdym podatku.

3. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się do agencji celnej, jeżeli podat-
nik ustanawiający ten podmiot przedstawicielem podatkowym dokonuje
na terytorium kraju wyłącznie importu towarów, których miejscem prze-
znaczenia jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium
kraju i wywóz z terytorium kraju jest dokonywany przez importera tych
towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

4. Przedstawiciela podatkowego ustanawia się w drodze pisemnej
umowy, która powinna zawierać:

1) nazwy stron umowy oraz ich adresy i dane identyfikacyjne na po-
trzeby odpowiednio podatku, podatku od wartości dodanej lub po-
datku o podobnym charakterze;

2) adres, pod którym będzie prowadzona i przechowywana dokumen-
tacja na potrzeby podatku;

3) oświadczenie podmiotu, który jest ustanawiany przedstawicielem
podatkowym, o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1;

4) zakres upoważnienia w przypadku określonym w art. 18c ust. 1
pkt 2;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 18d ust. 1, zgodę przedstawi-
ciela podatkowego na wykonywanie obowiązków i czynności po-
datnika, dla którego został ustanowiony, w imieniu własnym i na
rzecz tego podatnika.

Art. 18c. [Zakres działań] 1. Przedstawiciel podatkowy wykonuje
w imieniu i na rzecz podatnika, dla którego został ustanowiony:

1) obowiązki tego podatnika w zakresie rozliczania podatku, w tym
w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych, informacji podsu-
mowujących, o których mowa w art. 100 ust. 1, oraz informacji pod-
sumowujących w obrocie krajowym, o których mowa w art. 101a
ust. 1, a także w zakresie prowadzenia i przechowywania doku-
mentacji, w tym ewidencji, na potrzeby podatku;
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2) inne czynności wynikające z przepisów o podatku od towarów
i usług, jeżeli został do tego upoważniony w umowie.

2. Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podatnikiem
za zobowiązanie podatkowe, które przedstawiciel podatkowy rozlicza
w imieniu i na rzecz tego podatnika.

Art. 18d. [Zakres odpowiedzialności] 1. W przypadku podatnika, który:
1) dokonuje na terytorium kraju wyłącznie importu towarów, których

miejscem przeznaczenia jest terytorium państwa członkowskiego
inne niż terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju jest doko-
nywany przez importera tych towarów w ramach wewnątrzwspól-
notowej dostawy towarów, oraz

2) nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny
– przedstawiciel podatkowy wykonuje, w imieniu własnym i na rzecz tego
podatnika, obowiązki tego podatnika, o których mowa w art. 18c ust. 1
pkt 1, oraz – jeżeli umowa tak stanowi – inne czynności tego podatnika,
o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2.

2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, odpowiada solidarnie z przedsta-
wicielem podatkowym za zobowiązanie podatkowe, które przedstawiciel
podatkowy rozlicza w imieniu własnym na rzecz tego podatnika.

Dział IV. Obowiązek podatkowy

Rozdział 1. Zasady ogólne

Art. 19. (uchylony)

Art. 19a. [Powstanie obowiązku podatkowego] 1. Obowiązek podat-
kowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania
usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7–11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

2. W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się
również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której
to części określono zapłatę.

3. Usługę, dla której w związku z jej świadczeniem ustalane są nastę-
pujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną
z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub roz-
liczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Usługę świad-
czoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku
z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub roz-
liczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego,
do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
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4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dostawy towarów, z wy-
jątkiem dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2.

5. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą:
1) otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:

a) wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie
umowy komisu,

b) przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub pod-
miotu działającego w imieniu takiego organu własności towa-
rów w zamian za odszkodowanie,

c) dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której
mowa w art. 18,

d) świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlece-
nie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub
prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub
przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się
art. 28b, stanowiących import usług,

e) świadczenia usług zwolnionych od podatku zgodnie z art. 43
ust. 1 pkt 37–41;

2) otrzymania całości lub części dotacji, subwencji i innych dopłat o po-
dobnym charakterze, o których mowa w art. 29a ust. 1;

3) wystawienia faktury w przypadkach, o których mowa w art. 106b
ust. 1, z tytułu:
a) świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażo-

wych,
b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłą-

czeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów,
drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1),

c) czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU
ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, cza-
sopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1),
z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowią-
cych import usług;

4) wystawienia faktury z tytułu:
a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu

przewodowego,
b) świadczenia usług:

– telekomunikacyjnych,
– wymienionych w poz. 140–153, 174 i 175 załącznika nr 3 do

ustawy,
– najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charak-

terze,
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– ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania
mienia,

– stałej obsługi prawnej i biurowej,
– dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz

gazu przewodowego
– z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących
import usług.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, obowiązek
podatkowy powstaje w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie
wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy
powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych
w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu
– z chwilą upływu terminu płatności.

8. Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi
otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę,
zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym prze-
znaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w od-
niesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

9. Obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą
powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10a i 11.

10. (uchylony)
10a. W przypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania czyn-

nego obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą
zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego zgodnie z art. 324 roz-
porządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada
2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych prze-
pisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013
ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 343 z 29.12.2015,
str. 558, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/2447”.

11. W przypadku objęcia towarów procedurą: składowania celnego,
odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przy-
wozowych, uszlachetniania czynnego, tranzytu, wolnego obszaru celnego,
jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o po-
dobnym charakterze, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów
powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić,
w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w ust. 1, 5 oraz
7–11 terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając specy-
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fikę wykonywania niektórych czynności, uwarunkowania obrotu gospo-
darczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii Europejskiej.

Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej
dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu

towarów

Art. 20. [Obowiązek podatkowy] 1. W wewnątrzwspólnotowej dostawie
towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury
przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz
art. 20a.

1a. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wykony-
wanej w sposób ciągły przez okres dłuższy niż miesiąc uważa się ją za
dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy
tych towarów.

2–3. (uchylone)
4. W przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5, obowiązek podatkowy

powstaje z chwilą ustania okoliczności, o których mowa w art. 13 ust. 4.
5. W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy

powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od war-
tości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem
wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz art. 20b.
Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.

6–7. (uchylone)
8. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 2, obowiązek podatkowy

powstaje z chwilą ustania okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1.
9. W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków

transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych to-
warów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podat-
nika podatku od wartości dodanej.

Art. 20a. [Przemieszczanie towarów; moment powstania obowiązku
podatkowego] 1. W przypadku przemieszczenia towarów, o którym
mowa w art. 13 ust. 3, do miejsca odpowiadającego magazynowi kon-
sygnacyjnemu w celu ich późniejszej dostawy podatnikowi podatku od
wartości dodanej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dostawy towa-
rów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej
tę dostawę podatnikowi podatku od wartości dodanej, pod warunkiem że
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podatnik podatku od wartości dodanej jest obowiązany wykazać doko-
nane przemieszczenie towarów w państwie członkowskim zakończenia
transportu lub wysyłki oraz dostawę towarów jako wewnątrzwspólno-
towe nabycie towarów w miesiącu, w którym u podatnika powstał obo-
wiązek podatkowy z tytułu tej dostawy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się, jeżeli:
1) przemieszczenia towarów dokonuje podatnik, który nie jest zareje-

strowany jako podatnik podatku od wartości dodanej w państwie
członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki;

2) podatnik, który przemieszcza towary do miejsca odpowiadającego
magazynowi konsygnacyjnemu, prowadzi ewidencję towarów prze-
mieszczanych do tego miejsca zawierającą datę ich przemieszczenia,
datę dostawy towarów podatnikowi podatku od wartości dodanej,
dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 3 – także dane dotyczące powrotnego przemiesz-
czenia towarów; przepis art. 109 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku powrotnego przemieszczenia towarów przez podat-
nika, który pierwotnie dokonał ich przemieszczenia, lub na jego rzecz,
które nie były przedmiotem dostawy zgodnie z ust. 1, nie powstaje obo-
wiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i we-
wnątrzwspólnotowym nabyciu towarów w odniesieniu do tych towarów.

Art. 20b. [Nabycie towarów; moment powstania obowiązku podatko-
wego] 1. W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, o którym mowa
w art. 12a ust. 1, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą pobrania to-
warów z magazynu konsygnacyjnego, nie później jednak niż z dniem
wystawienia faktury.

2. Z chwilą, gdy warunki określone w art. 12a ust. 1 przestają być
spełnione, u podatnika, który przemieścił towary do magazynu konsy-
gnacyjnego, powstaje obowiązek podatkowy w odniesieniu do towarów
pozostałych w tym magazynie.

3. W przypadku gdy w okresie 24 miesięcy od dnia wprowadzenia to-
warów do magazynu konsygnacyjnego nastąpi powrotne przemieszczenie
przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz towarów,
które zostały przez niego wprowadzone do magazynu konsygnacyjnego
i nie zostały pobrane, nie powstaje obowiązek podatkowy w wewnątrz-
wspólnotowym nabyciu towarów i w wewnątrzwspólnotowej dostawie
towarów w odniesieniu do tych towarów.
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Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników

Art. 21. [Obowiązek podatkowy] 1. Mały podatnik może wybrać me-
todę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesie-
niu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług
powstaje:

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku do-
konania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podat-
nika, o którym mowa w art. 15, zarejestrowanego jako podatnik VAT
czynny,

2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180.
dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przy-
padku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz
podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1

– po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbo-
wego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który bę-
dzie stosował tę metodę, zwaną dalej „metodą kasową”; otrzymanie za-
płaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w któ-
rym podatnik stosuje metodę kasową.

3. Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej
jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą me-
todą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skar-
bowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

4. Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową,
począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym
przekroczył kwotę określoną w art. 2 pkt 25.

5. (uchylony)
6. Przepis ust. 1:

1) nie narusza przepisów art. 19a ust. 5 pkt 1 i 2;
2) nie ma zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 20

ust. 1–4 i art. 20a.

Dział V. Miejsce świadczenia

Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów

Art. 22. [Miejsce dostawy towarów] 1. Miejscem dostawy towarów jest
w przypadku:

1) towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich
dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią – miejsce, w którym
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towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu
do nabywcy;

2) towarów, które są instalowane lub montowane, z próbnym urucho-
mieniem lub bez niego, przez dokonującego ich dostawy lub przez
podmiot działający na jego rzecz – miejsce, w którym towary są in-
stalowane lub montowane; nie uznaje się za instalację lub montaż
prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego
lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem;

3) towarów niewysyłanych ani nietransportowanych – miejsce, w któ-
rym towary znajdują się w momencie dostawy;

4) dostawy towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów
w trakcie części transportu pasażerów wykonywanej na terytorium
Unii Europejskiej – miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów;

5) dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie
elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci
dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej do podmiotu będącego
podatnikiem, który wykonuje samodzielnie działalność gospodar-
czą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą
odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat ta-
kiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6, którego głów-
nym celem nabywania gazu, energii elektrycznej, energii cieplnej
lub chłodniczej jest odprzedaż tych towarów w takich systemach
lub sieciach dystrybucji i u którego własne zużycie takich towarów
jest nieznaczne – miejsce, gdzie podmiot taki posiada siedzibę dzia-
łalności gospodarczej, a w przypadku posiadania stałego miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej, do którego dostarczane są
te towary – miejsce, gdzie podmiot ten posiada stałe miejsce pro-
wadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku braku siedziby
działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działal-
ności gospodarczej – miejsce, w którym posiada on stałe miejsce
zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu;

6) dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie
elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej przez sieci
dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej, jeżeli taka dostawa jest
dokonywana do podmiotu innego niż podmiot, o którym mowa
w pkt 5 – miejsce, w którym nabywca korzysta z tych towarów i je
zużywa; jeżeli wszystkie te towary lub ich część nie są w rzeczy-
wistości zużyte przez tego nabywcę, towary niezużyte uważa się za
wykorzystane i zużyte w miejscu, w którym nabywca posiada sie-
dzibę działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania stałego
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, do którego dostar-
czane są te towary – miejsce, gdzie nabywca posiada stałe miej-
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sce prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku braku
siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadze-
nia działalności gospodarczej – miejsce, w którym posiada on stałe
miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

2. 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 przyporządko-
wane 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 trans-
port towaru należy przyporządkować jego dostawie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, 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 doko-

naną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.
4. W przypadku gdy miejscem rozpoczęcia wysyłki lub transportu to-

warów jest terytorium państwa trzeciego, dostawę towarów dokonywaną
przez podatnika lub podatnika podatku od wartości dodanej, który jest
również podatnikiem z tytułu importu albo zaimportowania tych towa-
rów, uważa się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego im-
portu albo zaimportowania tych towarów.

5. Na potrzeby określenia miejsca świadczenia, o którym mowa w ust. 1
pkt 4 oraz art. 28i ust. 2:

1) przez część transportu pasażerów wykonaną na terytorium Unii
Europejskiej rozumie się część transportu zrealizowanego bez za-
trzymania na terytorium państwa trzeciego, od miejsca rozpoczęcia
transportu pasażerów do miejsca zakończenia transportu pasaże-
rów;

2) przez miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów rozumie się prze-
widziane pierwsze na terytorium Unii Europejskiej miejsce przyję-
cia pasażerów na pokład, w tym również po odcinku podróży poza
terytorium Unii Europejskiej;

3) przez miejsce zakończenia transportu pasażerów rozumie się prze-
widziane ostatnie na terytorium Unii Europejskiej miejsce zejścia
z pokładu pasażerów, którzy zostali na niego przyjęci na teryto-
rium Unii Europejskiej, w tym również przed odcinkiem podróży
poza terytorium Unii Europejskiej;

4) w przypadku podróży w obie strony, odcinek powrotny transportu
uznaje się za transport oddzielny.
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6. (uchylony)

Art. 23. [Sprzedaż wysyłkowa] 1. W przypadku sprzedaży wysyłkowej
z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na teryto-
rium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub trans-
portowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę
towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju, jeżeli całkowita
wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transpor-
towanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży
wysyłkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, jest mniej-
sza lub równa w danym roku od kwoty wyrażonej w złotych, odpowia-
dającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla
wysyłanych lub transportowanych towarów.

3. Przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość to-
warów innych niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych
do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłko-
wej z terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła
w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowia-
dającej kwocie ustalonej przez państwo członkowskie przeznaczenia dla
wysyłanych lub transportowanych towarów.

4. W przypadku przekroczenia kwoty, o której mowa w ust. 2, miejsce
opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla
wysyłanych lub transportowanych towarów obowiązuje, począwszy od
dostawy, którą przekroczono tę kwotę.

5. Podatnicy, do których ma zastosowanie ust. 2, mogą wybrać miej-
sce opodatkowania określone w ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawia-
domienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru
(opcji), z zaznaczeniem nazwy państwa członkowskiego lub nazw państw
członkowskich, których zawiadomienie to dotyczy.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, składa się co najmniej na
30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik chce korzystać
z opcji, o której mowa w ust. 5.

7. W terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów po skorzystaniu
z opcji, o której mowa w ust. 5, podatnik jest obowiązany przedstawić
naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający o zawiado-
mieniu właściwego organu podatkowego w innym państwie członkow-
skim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od
wartości dodanej od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

8. Opcja, o której mowa w ust. 5, obowiązuje co najmniej przez 2 lata
od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją.
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9. W przypadku gdy po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, po-
datnik rezygnuje z korzystania z opcji, o której mowa w ust. 5, dla jednego
lub więcej państw członkowskich, jest on obowiązany przed datą dostawy,
począwszy od której rezygnuje z korzystania z tej opcji, zawiadomić na
piśmie naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji.

10. Przeliczenia kwot, o których mowa w ust. 2 i 3, dokonuje się we-
dług ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski średniego kursu waluty,
w której, w państwie członkowskim przeznaczenia, kwoty te są ustalane,
obowiązującego w dniu 1 maja 2004 r., w zaokrągleniu do 1000 zł.

11. Przepisów ust. 1–9 nie stosuje się do:
1) nowych środków transportu;
2) towarów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.

12. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, której
przedmiotem są wyroby akcyzowe, dostawę towarów uznaje się w każ-
dym przypadku za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego
przeznaczenia.

13. Przepisów ust. 1–9 nie stosuje się również do towarów opodatko-
wanych według zasad określonych w art. 120 ust. 4 i 5.

14. Warunkiem uznania dostawy towarów w ramach sprzedaży wysył-
kowej z terytorium kraju za dostawę dokonaną na terytorium państwa
członkowskiego przeznaczenia jest otrzymanie przez podatnika, przed
upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres roz-
liczeniowy, następujących dokumentów, jeżeli dokumenty te łącznie po-
twierdzają dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na teryto-
rium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub trans-
portowanych towarów:

1) dokumentów przewozowych otrzymanych od przewoźnika (spedy-
tora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju –
w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przez podatnika
przewoźnikowi;

2) (uchylony)
3) dokumentów potwierdzających odbiór towarów poza terytorium

kraju.
15. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 14, nie po-

twierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego
się na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych
lub transportowanych towarów, dokumentami wskazującymi, że wystą-
piła dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przezna-
czenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, mogą być również
inne dokumenty otrzymywane przez podatnika w tego rodzaju dostawie
towarów, w szczególności:

1) korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;
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2) dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypad-
ków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest
realizowane w innej formie – w takim przypadku inny dokument
stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania.

15a. Jeżeli warunek, o którym mowa w ust. 14 i 15, nie został speł-
niony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa
w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy. W tym przypadku podat-
nik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3,
za następny okres rozliczeniowy jako dostawę towarów na terytorium
kraju, jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej
za ten następny okres rozliczeniowy podatnik nie otrzymał dokumen-
tów wskazujących, że wystąpiła dostawa towarów na terytorium państwa
członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych to-
warów.

15b. Otrzymanie dokumentów po terminie, o którym mowa w ust. 15a,
wskazujących, że wystąpiła dostawa towarów na terytorium państwa
członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych to-
warów, uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego
w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał te
dokumenty.

16. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju występuje również, jeżeli
dla dokonania tej sprzedaży wysyłane lub transportowane z terytorium
państwa trzeciego towary zostały sprowadzone na terytorium kraju w ra-
mach importu towarów.

17. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w dro-
dze rozporządzenia, wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 i 9,
uwzględniając:

1) konieczność prawidłowej identyfikacji podatników;
2) wymagania związane z określoną na podstawie odrębnych prze-

pisów wymianą informacji o dokonywanych dostawach w ramach
sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju;

3) przepisy Unii Europejskiej.

Art. 24. [Sprzedaż wysyłkowa] 1. W przypadku sprzedaży wysyłkowej
na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na teryto-
rium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę
towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita
wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transpor-
towanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju,
pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła
w roku podatkowym kwoty 160 000 zł.
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3. Przepis ust. 2 stosuje się, pod warunkiem że całkowita wartość to-
warów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych
z tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej
na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej,
nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 160 000 zł.

4. Podatnicy podatku od wartości dodanej, do których ma zastosowanie
ust. 2, mogą wybrać miejsce opodatkowania określone w ust. 1 pod wa-
runkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o sko-
rzystaniu z tego wyboru (opcji).

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, składa się co najmniej na
30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik wybiera opcję,
o której mowa w ust. 4.

6. Opcja, o której mowa w ust. 4, obowiązuje co najmniej przez 2 lata
od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją.

7. W przypadku gdy po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6,
podatnik rezygnuje z korzystania z opcji, o której mowa w ust. 4, jest on
obowiązany zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o tej
rezygnacji.

8. Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do:
1) nowych środków transportu;
2) towarów, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.

9. W przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, której
przedmiotem są wyroby akcyzowe, dostawę towarów uznaje się w każ-
dym przypadku za dokonaną na terytorium kraju.

10. Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się również do:
1) towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, opodatkowanych podat-

kiem od wartości dodanej w państwie członkowskim rozpoczęcia
transportu lub wysyłki na zasadach odpowiadającym regulacjom
zawartym w art. 120 ust. 4 i 5;

2) towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, będących przedmio-
tem dostawy na aukcji (licytacji) w państwie członkowskim rozpo-
częcia transportu lub wysyłki, jeżeli dostawa ich jest dokonywana
przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano
szczególne zasady opodatkowania podatkiem od wartości dodanej
obowiązujące w państwie członkowskim rozpoczęcia transportu lub
wysyłki, stosowane do dostaw towarów dokonywanych przez or-
ganizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie dostawy towarów
za czynność odpowiadającą wewnątrzwspólnotowej dostawie towa-
rów.
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11. Przepis ust. 10 stosuje się pod warunkiem posiadania przez dokonu-
jącego dostawy towarów dokumentów jednoznacznie potwierdzających
dokonanie tej dostawy na zasadach określonych w tych przepisach.

12. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju występuje również, jeżeli
dla dokonania tej sprzedaży wysyłane lub transportowane z terytorium
państwa trzeciego towary zostały zaimportowane na terytorium państwa
członkowskiego inne niż terytorium kraju.

13. (uchylony)

Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym
nabyciu towarów

Art. 25. [Miejsce świadczenia] 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towa-
rów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na
którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub
transportu.

2. Nie wyłączając zastosowania ust. 1 w przypadku gdy nabywca, o któ-
rym mowa w art. 9 ust. 2, przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
podał numer przyznany mu przez dane państwo członkowskie dla celów
transakcji wewnątrzwspólnotowych inne niż państwo członkowskie, na
którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub
transportu, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za doko-
nane również na terytorium tego państwa członkowskiego, chyba że na-
bywca udowodni, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:

1) zostało opodatkowane na terytorium państwa członkowskiego, na
którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki
lub transportu, lub

2) zostało uznane za opodatkowane na terytorium państwa członkow-
skiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia
ich wysyłki lub transportu, ze względu na zastosowanie proce-
dury uproszczonej w wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej,
o której mowa w dziale XII.

Art. 26. [Miejsce świadczenia] 1. W przypadku gdy nabywcą w we-
wnątrzwspólnotowym nabyciu towarów jest:

1) podatnik – przepis art. 25 ust. 2 pkt 2 stosuje się pod warunkiem wy-
kazania przez tego podatnika w informacji podsumowującej, o któ-
rej mowa w art. 100 ust. 1, czynności w ramach transakcji trójstron-
nej dokonywanych przez niego w zakresie wewnątrzwspólnotowych
nabyć oraz wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów;

2) podatnik lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, która nie po-
dała, zgodnie z art. 97 ust. 10, numeru identyfikacji podatkowej
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