
PROCEDURA SW 
Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium 
kraju, o której mowa w art. 23 ustawy. 
 
Art. 23. pod. tow. i usł. 
 
 

Dostawa towarów przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju 

1. 
W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje 
się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla 
wysyłanych lub transportowanych 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 transportowanych do tego samego 
państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, 
pomniejszona o kwotę podatku, jest mniejsza lub równa w danym roku od 
kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej kwocie ustalonej przez państwo 
członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów. 
3. 
Przepis ust. 2 stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych 
niż wyroby akcyzowe wysyłanych lub transportowanych do tego samego 
państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, 
pomniejszona o kwotę podatku, nie przekroczyła w poprzednim roku 
podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej 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 miejsce 
opodatkowania określone w ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia 
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 zawiadomieniu właściwego 
organu podatkowego w innym państwie członkowskim 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. 
9. 
W przypadku gdy po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, podatnik 
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 według 
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 1.000 zł. 
11. 
Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się do: 
1) 
nowych środków transportu; 
2) 
towarów, o których mowa w art. 22 miejsce dostawy towarów ust. 1 pkt 2. 
12. 
W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, której przedmiotem są 
wyroby akcyzowe, dostawę towarów uznaje się w każdym przypadku za 
dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia. 
13. 
Przepisów ust. 1-9 nie stosuje się również do towarów opodatkowanych według 
zasad określonych w art. 120 objaśnienie pojęć rozdziału ust. 4 i 5. 
14. 
Warunkiem uznania dostawy towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej 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 rozliczeniowy, następujących 
dokumentów, jeżeli dokumenty te łącznie potwierdzają dostarczenie towarów do 



nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia 
dla wysyłanych lub transportowanych towarów: 
1) 
dokumentów przewozowych otrzymanych od przewoźnika (spedytora) 
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 potwierdzają 
jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium 
państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych 
towarów, dokumentami wskazującymi, że wystąpiła dostawa towarów na 
terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia 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; 
2) 
dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, 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 spełniony, podatnik nie 
wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 obowiązek 
prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 3, za dany okres rozliczeniowy. W tym 
przypadku podatnik wykazuje tę dostawę w ewidencji, o której mowa 
w art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży 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 dokumentów wskazujących, że wystąpiła 
dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla 
wysyłanych lub transportowanych towarów. 
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 towarów, 
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 ramach importu towarów. 
17. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze 
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 przepisów wymianą 
informacji o dokonywanych dostawach w ramach sprzedaży wysyłkowej z 
terytorium kraju; 
3) 
przepisy Unii Europejskiej. 
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