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TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE
Aktualnie przy międzynarodowych transakcjach łańcuchowych (tj.
transakcjach towarowych, w których uczestniczy 3 lub więcej
podmiotów z UE), często trudno jednoznacznie ustalić, która z
wystawionych w łańcuchu dostaw faktur może korzystać ze stawki VAT
0% jako tzw. dostawa ruchoma (należy badać m.in. warunki dostaw,
kwestię organizacji transportu itp.).
W najbliższym czasie Ministerstwo Finansów ma opublikować projekt z
nowymi zasadami określającymi, której transakcji w łańcuchu dostaw
należy przypisać dostawę ruchomą. Według przepisów będzie to zawsze
pierwsza dostawa (faktura), realizowana na rzecz pośrednika
(kontrahenta z UE). Dyrektywa będzie zawierać także definicję
podmiotu pośredniczącego.
W przypadku podania przez pośrednika swojemu dostawcy własnego
numeru VAT wydanego przez państwo wysyłki towaru, to transport
zostanie przypisany dostawie dokonanej przez pośrednika.
Proponowane zmiany będą stanowiły istotne uproszczenie w
zakresie transakcji łańcuchowych między podmiotami UE - nie
będzie już konieczności szczegółowego analizowania warunków
dostaw Incoterms, transportu itp. Niemniej, planowane
uproszczenie ma dotyczyć wyłącznie transakcji, w których
uczestniczą nie więcej niż 3 podmioty.
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DOKUMENTOWANIE
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH
DOSTAW TOWARÓW („WDT”)
Na podatników dokonujących WDT zostaną nałożone dodatkowe
obowiązki. Od 1 stycznia 2020 r. by móc zastosować stawkę 0% w
ramach transakcji WDT, konieczne będzie posiadanie co najmniej
dwóch niesprzecznych ze sobą dokumentów potwierdzających
wysyłkę poza terytorium Polski (np. list przewozowy CMR, dowód
ubezpieczenia towaru), wydanych przez dwa niezależne od siebie
podmioty.
Ponadto, gdy za transport odpowiedzialny będzie nabywca z kraju
UE, sprzedawca będzie zobligowany pozyskać dodatkowo od swojego
unijnego kontrahenta oświadczenie, że towar został wywieziony poza
terytorium Polski. Termin na uzyskane oświadczania - do 10-ego
dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży.
Planowane zmiany zwiększą obciążenia administracyjne związane z
gromadzeniem dokumentów potwierdzających stawkę VAT 0% przy
WDT.

MAGAZYNY
KONSYGNACYJNE
Nowelizacja zakłada także uproszczenia dotyczące transakcji z
wykorzystaniem tzw. magazynów konsygnacyjnych typu „call‑off stock”.
Od 2020 r. we wszystkich krajach UE zostanie wprowadzony jednolity
mechanizm opodatkowania tych transakcji.
Proponowana zmiana pozwoli na przemieszczanie towarów między
magazynami w całej Unii Europejskiej. Aktualnie jest to możliwe tylko
wtedy, gdy w obu państwach obowiązują takie same przepisy dotyczące
magazynów. Zniknie więc obowiązek porównywania regulacji między
krajami.
Ponadto, dotychczas przepisy o magazynach konsygnacyjnych można
było wykorzystywać wyłącznie dla towarów przeznaczonych do
produkcji lub świadczenia usług. Nowe przepisy pozwolą korzystać z
nich także w odniesieniu do towarów handlowych.
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Powyższy Newsletter zawiera jedynie ogólne
informacje i wskazówki. Nie powinny być one
podstawą do zawierania jakichkolwiek transakcji lub
podejmowania decyzji, bez uzyskania profesjonalnej
porady podatkowej dotyczącej sytuacji
indywidualnego podatnika.
BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak
Springer Sp.k. nie ponosi prawnej odpowiedzialności
za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku
powyższych informacji.

