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Z dniem 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie istotne zmiany w przepisach Unii 

Europejskiej dotyczących podatku od towarów i usług (VAT) w odniesieniu do 

sprzedaży towarów przez Internet.

Jeśli kupujesz produkty spoza UE, zmiany te mogą wpłynąć na ich koszt. 

Co powinieneś wiedzieć jako konsument?

Unijna reforma podatku VAT obejmuje dwa kluczowe aspekty, o których powinni pamiętać konsumenci:

Zwolnienie z podatku VAT w przypadku importu o wartości do 22 EUR 

zostanie zniesione

Do produktów spoza UE o wartości do 22 euro wcześniej nie był doliczany podatek VAT. UE 

postanowiła znieść to zwolnienie z dniem 1 lipca 2021 roku, aby przedsiębiorstwa unijne, które nie

korzystają z takiego zwolnienia w odniesieniu do przesyłek wewnątrzunijnych, nie były pokrzywdzone. 

UE zachęca firmy spoza UE do wliczania podatku VAT w cenę detaliczną

towarów o wartości do 150 EUR.

Jeśli kupujesz produkty spoza Unii Europejskiej, sprzedawca może zdecydować się na wliczenie

podatku VAT w cenę detaliczną lub obciążenie Cię podatkiem VAT, gdy otrzymasz produkty. Z 

punktu widzenia konsumenta to się nie zmieni. 

UE zachęca firmy z branży e-commerce do wliczania podatku VAT w cenę detaliczną. 

Wprowadzona zostanie scentralizowana platforma (o nazwie Import One-Stop-Shop, czyli IOSS), 

która ułatwi firmom spoza UE przestrzeganie unijnych przepisów dotyczących podatku VAT. 

Platforma ta wymaga od sprzedawców pobierania podatku VAT w momencie sprzedaży. 

Pamiętaj, że może to potencjalnie doprowadzić do zwiększenia kosztów importu Twoich 

międzynarodowych zakupów o wartości do 22 EUR, w związku z opłatami celnymi i 

importowym podatkiem VAT, jeśli firma, w której dokonujesz zakupu, nie wlicza 

podatku VAT w cenę detaliczną. 

Podczas zakupu produktów spoza Unii Europejskiej upewnij się, że w cenę detaliczną 

wliczony jest podatek VAT. Jeśli tak nie jest, możesz zostać obciążony podatkiem VAT w 

momencie dostarczenia Ci towaru. 

Jeśli w trakcie dostarczania przesyłki zostaną nałożone dodatkowe opłaty, może to być spowodowane 

kilkoma przyczynami — oto niektóre z nich:

• Sprzedawca nie zarejestrował się na platformie IOSS

• Dokumentacja wysyłkowa była niekompletna

• Ustalono, że wartość towaru jest wyższa niż 150 EUR.

Jeśli uważasz, że niesłusznie obciążono Cię podatkiem VAT lub innymi opłatami celnymi, zalecamy 

kontakt ze sprzedawcą.
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Kiedy konieczne będzie uiszczenie dodatkowych opłat za zakupy spoza UE?

Produkty importowane do UE mogą podlegać dodatkowym opłatom podczas odprawy celnej w krajach należących

do Unii Europejskiej O tym, kto je pokrywa, decyduje nadawca. Może on zdecydować się na ich samodzielne

uiszczenie — zwykle wie wówczas z góry, które opłaty importowe są należne, i uwzględnia ten koszt w ostatecznej

cenie, którą płacisz podczas dokonywania zakupu. W takim przypadku uiszczanie jakichkolwiek opłat importowych

przy dostawie nie jest konieczne.

Nadawca może jednak zdecydować, że nie będzie pokrywać opłat importowych we własnym zakresie. W takim

przypadku firma UPS może być zmuszona do pobrania ich przy doręczeniu przesyłki. Należy zawsze pamiętać o 

sprawdzeniu, czy podatek VAT i opłaty importowe zostały uwzględnione w ostatecznej cenie zakupu.

Jakie opłaty importowe trzeba będzie uiścić przy doręczeniu?

Jeśli nadawca nie zdecyduje się uiścić opłat importowych samodzielnie, mogą one zostać przeniesione na Ciebie. 

Jeśli wartość przesyłki nie przekracza 150 euro, w skład takich opłat importowych zwykle wchodzą:

Podatek VAT

Jeżeli podatek VAT nie zostanie pobrany w punkcie sprzedaży, organy celne dokonają jego poboru w 

momencie wwozu przesyłki na teren UE. Podatek VAT jest obliczany jako procent od całkowitej ceny

sprzedaży (łącznie z dostawą). Każdy kraj Unii Europejskiej określa własne stawki VAT. W 

odniesieniu do przesyłki zastosowana zostanie stawka kraju docelowego. Średnia stawka VAT w Unii

Europejskiej wynosi około 21%. 

Jeśli podatek VAT nie zostanie pobrany w punkcie sprzedaży, firma UPS dokona jego przedpłaty na

rzecz odpowiednich organów celnych w momencie wwozu przesyłki na teren Unii Europejskiej i

pobierze go od Ciebie w momencie doręczenia. 

Prowizja za założoną kwotę

W przypadku gdy firma UPS dokona w imieniu zleceniodawcy przedpłaty z tytułu cła, podatków i

innych opłat rządowych, zostanie pobrana opłata, której wysokość ustalana jest na podstawie

rzeczywistej wartości wysłanego towaru oraz kwoty przedpłaty. Opłata ta pokrywa koszty

administracyjne związane z przedkładaniem organom celnym deklaracji celnych, a także

odpowiedzialność firmy UPS za ewentualne nieprawidłowości związane z takimi dokumentami. 

Jeśli nadawca zdecyduje się przenieść na Ciebie opłaty importowe, a firma UPS będzie zobowiązana do 

uiszczenia z góry podatku VAT oraz wszelkich innych opłat związanych z przesyłką na rzecz organów

celnych, pobierze od Ciebie tę opłatę, zwaną prowizją za założoną kwotę, w momencie doręczenia. 

Wprowadzana jest niższa prowizja za założona kwotę dla towarów o wartości do 22 EUR.

Należy pamiętać, że wymienione powyżej opłaty mogą nie być jedynymi, które zostaną naliczone. Nałożenie innych

opłat będzie zależeć od charakterystyki przesyłki. 

W jaki sposób wpłynęłoby to na Twoje całkowite koszty?

Aby zilustrować, w jaki sposób może To wpłynąć na całkowity koszt przesyłki, skorzystamy z przykładu koszuli

kupionej przez Internet od brytyjskiego sprzedawcy przez niemieckiego konsumenta. W tym przykładzie brytyjski

sprzedawca nie pobrał podatku VAT w punkcie sprzedaży. Przedstawione poniżej kwoty mają wyłącznie charakter

ilustracyjny i różnią się od faktycznych.

W jaki sposób można uiścić opłaty importowe?

Jeśli za Twoją przesyłkę należne są opłaty importowe, UPS umożliwi Ci uiszczenie zaległych opłat

kartą lub gotówką, gdy będzie ona znajdować się w drodze do Ciebie (jeśli sprzedawca przekazał

nam Twoje dane kontaktowe) bądź przy odbiorze. Uiszczenie opisanych tu opłat za pośrednictwem

naszego systemu online jeszcze przed doręczeniem spowoduje sprawniejsze przetworzenie

przesyłki.

Cena produktu1 € 20.00

Podatek VAT w punkcie sprzedaży (19%) 2 € 0

Opłaty importowe naliczane podczas finalizacji zakupu € 0

Suma, którą płacisz sprzedającemu podczas finalizacji zakupu € 20.00

Podatek VAT w momencie wwozu (19%)2 € 3.80

Prowizja za założoną kwotę3 € 6.00 

Opłaty uiszczane przy doręczeniu € 9.80

1 wraz z dostawą2 % VAT na podstawie stawki Twojego kraju UE3dotyczy Niemiec —opłata może się
różnić w zależności od kraju


