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1. Wprowadzenie 
Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie sprzedawcom na Amazon informacji na temat europejskiego podatku od wartości dodanej 
(VAT). Dla Twojej wygody staraliśmy się podsumować większość ważnych kwestii, ale dokument nie wyczerpuje tematu i jest przeznaczony 
wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych. Informacje w niniejszym dokumencie nie stanowią formy doradztwa podatkowego, 
prawnego ani innej formy profesjonalnego doradztwa i nie należy traktować ich w ten sposób. Aby uzyskać szczegółowe wskazówki i 
pomoc w podejmowaniu decyzji lub dodatkowe informacje na temat przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT, skonsultuj się z 
profesjonalnymi doradcami.

Podstawowa wiedza na temat wymogów dotyczących podatku VAT jest niezbędna do prowadzenia bezproblemowej sprzedaży, dlatego 
staraliśmy się odpowiednio przedstawić poszczególne tematy i pomóc Ci w rozpoczęciu pracy. Nawet jeśli znasz już te zagadnienia, 
pomocne będzie sprawdzenie ich rozumienia w świetle najnowszych aktualizacji i zmian. 

Uwaga: Dane zawarte w tym dokumencie są aktualne na 1 lipca 2021 r. W poszczególnych sekcjach podręcznika zamieściliśmy oficjalne linki 
rządowe, aby można było się do nich odwoływać i bezpośrednio sprawdzać oficjalne aktualizacje.

1.1 Czym jest europejski podatek VAT?
VAT to skrót od Value Added Tax, czyli podatku od wartości dodanej. Dotyczy on większości towarów i usług, 
które są kupowane i sprzedawane do użytku lub konsumpcji w Europie, gdzie sprzedawca jest zobowiązany 
do zarejestrowania się jako podatnik VAT¹. VAT jest ogólnym podatkiem konsumpcyjnym nakładanym na 
(i) dostawy towarów i niektóre przepływy towarów, (ii) świadczenie usług oraz (iii) import towarów do 
UE w określonych okolicznościach.

1.2 Jak działa podatek VAT?
Podatek VAT to podatek konsumpcyjny, czyli „pośredni”, ponieważ jest ostatecznie ponoszony przez 
konsumenta końcowego – nie stanowi opłaty od przedsiębiorstw, choć istnieją pewne wyjątki². Podatek 
VAT jest odprowadzany przez przedsiębiorców do urzędu skarbowego, natomiast konsument końcowy 
płaci go jako część ceny zakupu. Sprzedawcy z numerem VAT w danym kraju europejskim powinni wykazać 
naliczony podatek VAT, w tym stawkę VAT i numer VAT, klientom na fakturze (jeśli faktura VAT jest wymagana). 
Dzięki temu klient³ zna wysokość należnego podatku VAT od zakupionego produktu. 

1 W pewnych sytuacjach, gdy roczna sprzedaż sprzedawcy jest mniejsza niż określony limit (próg) – różny w poszczególnych krajach UE – nie musi on 
naliczać od swojej sprzedaży podatku VAT.

2 Podstawowa zasada polega na tym, że przedsiębiorstwa mogą odzyskać podatek VAT, który zapłaciły od swoich zakupów, a następnie naliczyć 
podatek VAT od swojej sprzedaży. Oznacza to, że podatek VAT jest pobierany w całym łańcuchu dostaw do momentu uiszczenia go przez konsumenta 
końcowego. Odzyskanie podatku VAT zapłaconego od zakupów i pobieranie podatku VAT od sprzedaży jest możliwe tylko wtedy, gdy zarejestrujesz się 
jako podatnik VAT.

3 Określenie „klienci” obejmuje konsumentów końcowych i klientów biznesowych
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Aby dowiedzieć się więcej o podatku VAT, zobacz:

1.3 Ile wynoszą stawki VAT?
Stosowane stawki VAT różnią się w poszczególnych krajach europejskich (stawka standardowa musi wynosić co najmniej 15%) 
oraz w zależności od rodzajów produktów. Ponadto niektóre kraje zachowały inne stawki dla określonych produktów⁴. Wytyczne 
dotyczące podatku VAT dają władzom krajowym swobodę ustalania liczby i wysokości stawek VAT. Wystarczy przestrzegać 
dwóch podstawowych zasad:

Zasada 1: Standardowa stawka dla wszystkich towarów i usług

Zasada 2: Państwo europejskie może zdecydować się na stosowanie jednej lub dwóch stawek obniżonych, ale tylko w odniesieniu 
do towarów lub usług wymienionych w dyrektywie VAT

Standardowa stawka VAT to stawka stosowana przez kraje do wszystkich towarów i usług nieobjętych zwolnieniem.  
Musi wynosić nie mniej niż 15%, ale nie określono wartości maksymalnej.

Stawki VAT w poszczególnych krajach: 

Państwo 
członkowskie Kod kraju Stawka 

podstawowa
Stawka 

obniżona
Stawka super 

obniżona
Stawka 

pośrednia

Austria AT 20 10/13 - 13

Belgia BE 21 6/12 - 12

Bułgaria BG 20 9 - -

Cypr CY 19 5/9 - -

Czechy CZ 21 10/15 - -

Niemcy DE 19 7 - -

Dania DK 25 - - -

Estonia EE 20 9 - -

4 https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/index_en.html
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Grecja EL 24 6/13 - -

Hiszpania ES 21 10 4 -

Finlandia FI 24 10/14 - -

Francja FR 20 5.5/10 2.1 -

Chorwacja HR 25 5/13 - -

Węgry HU 27 5/18 - -

Irlandia IE 23 9/13.5 4.8 13.5

Włochy IT 22 5/10 4 -

Litwa LT 21 5/9 - -

Luksemburg LU 17 8 3 14

Łotwa LV 21 12/5 - -

Malta MT 18 5/7 - -

Holandia NL 21 9 - -

Polska PL 23 5/8 - -

Portugalia PT 23 6/13 - 13

Rumunia RO 19 5/9 - -

Szwecja SE 25 6/12 - -

Słowenia SI 22 9.5 - -

Słowacja SK 20 10 - -

Zjednoczone 
Królestwo

UK 20 5 - -
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2. Wymagania dotyczące rejestracji jako 
podatnik VAT 
2.1 Czy potrzebuję numeru VAT?
Jeśli sprzedajesz lub składujesz towary albo sprzedajesz usługi w dowolnym kraju europejskim, 
prawdopodobnie będzie od Ciebie wymagana rejestracja jako podatnik VAT w każdym kraju, w 
którym lub do którego prowadzisz sprzedaż.  Ponadto odzyskanie podatku VAT zapłaconego od 
zakupów i pobieranie podatku VAT od sprzedaży będzie możliwe tylko wtedy, gdy zarejestrujesz 
się jako podatnik VAT.

a) Kiedy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT?
Poniżej wymieniono niektóre z najczęstszych okoliczności wymagających rejestracji jako podatnik VAT. Aby uzyskać 
więcej informacji i wskazówek, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

1. Import towarów do UE: – masz siedzibę poza UE i wysyłasz towary do kraju UE. Na przykład jesteś sprzedawcą z siedzibą 
w Chinach i wysyłasz towary z Chin do centrum logistycznego w Niemczech.

2. Przechowywanie towarów w UE – obejmuje składowanie zapasów i przenoszenie ich między centrami logistycznymi 
w różnych krajach UE zarówno przez Ciebie, jak i Amazon (lub inne osoby trzecie) w Twoim imieniu. Oznacza to, że 
zarejestrowanie się w programie FBA lub PAN-EU FBA, który umożliwia Amazon dystrybucję towarów w wyznaczonych 
przez Ciebie serwisach europejskich, wiąże się z wymogiem rejestracji jako podatnik VAT w krajach, w których odbywa się 
składowanie.

3. Sprzedaż klientom biznesowym z UE – prowadzisz sprzedaż, wysyłając towary z kraju UE klientom biznesowym z siedzibą 
w innych krajach UE. Więcej informacji o naszych usługach obliczania podatku VAT i pomocy w zakresie fakturowania 
znajdziesz tutaj.

4. Sprzedawca z siedzibą w UE prowadzi sprzedaż towarów konsumentom w UE z innego kraju UE:

• Nie korzystasz z procedury unijnej OSS – sprzedaż towarów konsumentom w innym państwie członkowskim UE 
podlega opodatkowaniu w kraju klienta (w którym kończy się transport do klienta). Należy zarejestrować się jako 
podatnik VAT i okresowo składać deklaracje VAT w kraju docelowym. Od 1 lipca 2021 r. sprzedawcy, którzy nie przystąpili 
do procedury unijnej OSS, będą musieli zarejestrować się jako podatnicy VAT i składać deklaracje VAT w każdym kraju, do 
którego dokonują sprzedaży na odległość, nawet jeśli nastąpiła tylko jedna sprzedaż do tego kraju (chyba że sprzedawca 
jest objęty zwolnieniem jako mikroprzedsiębiorca – zob. poniżej).

• Korzystasz z procedury unijnej OSS - sprzedaż towarów konsumentom w innym państwie członkowskim UE podlega 
opodatkowaniu w kraju klienta (w którym kończy się transport do klienta). Jednakże dzięki przystąpieniu do procedury 
unijnej OSS możesz zgłaszać należny podatek VAT w kraju klienta przy użyciu deklaracji w ramach procedury unijnej OSS 
wypełnionej w kraju siedziby (deklarację OSS możesz przesłać tutaj). Pozwoli to uniknąć konieczności rejestracji jako 
podatnik VAT w kraju docelowym dla tych sprzedaży.
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• Jesteś mikroprzedsiębiorcą⁵ – w przypadku mikroprzedsiębiorstw zasady opisane w punktach a i b nie mają 
zastosowania. Jeśli sprzedajesz towary jako mikroprzedsiębiorca, podatek VAT odprowadzasz w kraju siedziby i nie masz 
obowiązku rejestracji jako podatnik VAT w kraju docelowym.

5 Jesteś mikroprzedsiębiorcą, jeśli: i) nie masz spółek zależnych ani innych stałych siedzib w innych państwach członkowskich UE, ii) nie przekraczasz 
unijnego progu sprzedaży na odległość wynoszącego 10 000 EUR dla sprzedaży dostarczanej z Twojego kraju rocznie.

5. Sprzedaż krajowa prowadzona przez sprzedawcę z siedzibą w UE – jeśli jesteś przedsiębiorcą z siedzibą w kraju UE i 
sprzedajesz klientom w tym kraju, a sprzedaż przekracza „krajowe progi sprzedaży”, możesz spoczywać na Tobie wymóg 
rejestracji jako podatnik VAT w tym kraju.

W poniższej tabeli znajdziesz progi sprzedaży krajowej i sprzedaży na odległość, które wymagają rejestracji jako podatnik 
VAT w odpowiednich krajach UE.

Kraj Próg sprzedaży krajowej

UK £85,000

DE €22,000*

FR €82,800**

IT €65,000

ES None

PL PLN 200,000

CZ CZK 1,000,000

NL None

6. Sprzedawca z siedzibą poza UE – sprzedawcy z siedzibą poza UE podlegają szczególnym zasadom danego serwisu 
(uznanie za odsprzedawcę) przy sprzedaży na terenie UE za pośrednictwem serwisu internetowego, takiego jak Amazon.  
Od 1 lipca 2021 r. Amazon będzie pobierać podatek VAT od sprzedaży B2C (Business to Customer) towarów zamawianych 
za pośrednictwem dowolnego sklepu Amazon i dostarczanych klientom indywidualnym w UE, jeśli:

• towary są dostarczane z zapasów magazynowanych poza UE w przesyłce o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej 
150 EUR – tzw. procedura importu IOSS (Import One Stop Shop) – lub

• towary o dowolnej wartości są dostarczane z zapasów magazynowanych w UE, ale jako partner sprzedaży nie posiadasz 
siedziby w UE – tzw. procedura unijna OSS.

Więcej informacji znajdziesz na tej stronie pomocy.

* Na małych przedsiębiorcach w Niemczech („Kleinunternehmer”), którzy zajmują się wyłącznie sprzedażą krajową nieprzekraczającą 22 000 EUR 
rocznie, spoczywa obowiązek dostarczenia zaświadczenia podatkowego. Więcej informacji o obowiązkach podatkowych w Niemczech znajdziesz tutaj. 

** Więcej informacji o obowiązkach podatkowych we Francji znajdziesz tutaj.
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2.2 Podsumowanie regulacji obowiązujących poszczególnych krajach
W tej sekcji przedstawiamy przegląd wymogów dotyczących rejestracji jako podatnik VAT w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech 
i Francji. Kraje te wdrożyły ostatnio szczególne wymagania, których niespełnienie może spowodować utratę uprawnień do 
sprzedaży w witrynach internetowych Amazon.

Ważne jest, aby wypełniać zobowiązania podatkowe (w tym dotyczące podatku VAT) we wszystkich krajach prowadzenia 
działalności. Aby uzyskać wskazówki dotyczące wypełniania zobowiązań z tytułu podatku VAT, skontaktuj się z doradcą 
podatkowym.

Przestrzeganie przepisów w poszczególnych krajach UE ma wiele aspektów – podsumowaliśmy je dla serwisów Amazon z 
perspektywy sprzedawcy.

Przepisy dotyczące podatku VAT w Zjednoczonym Królestwie

Zakres: Sprzedawcy zarejestrowani na Amazon i sprzedający towary klientom w Zjednoczonym Królestwie.

Masz obowiązek rejestracji jako podatnik VAT w Zjednoczonym Królestwie, jeśli:

• jesteś sprzedawcą składującym zapasy w Zjednoczonym Królestwie LUB 

• jesteś sprzedawcą mającym siedzibę w Zjednoczonym Królestwie i Twoja łączna roczna sprzedaż wszystkim klientom w 
Zjednoczonym Królestwie (w tym sprzedaż poza Amazon) przekracza 85 000 GBP LUB

• jesteś sprzedawcą z siedzibą w jednym kraju UE sprzedającym oraz przemieszczającym towary do konsumentów z 
siedzibą w Zjednoczonym Królestwie i Twoja łączna roczna sprzedaż klientom w Zjednoczonym Królestwie przekracza 
70 000 GBP.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z często zadawanymi pytaniami na temat prawodawstwa podatkowego w 
Zjednoczonym Królestwie, kliknij poniżej. 
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Przepisy dotyczące podatku VAT w Niemczech

Zakres: Sprzedawcy zarejestrowani na Amazon muszą być zarejestrowani w Niemczech jako podatnicy VAT.

Poniższy niewyczerpujący wykaz obejmuje transakcje podlegające niemieckiemu podatkowi VAT, w wyniku których powstaje 
obowiązek rejestracji jako podatnik VAT w Niemczech po 1 lipca 2021 r.: 

• jesteś sprzedawcą, który ma siedzibę w Niemczech LUB

• Twoje zapasy są przechowywane w Niemczech LUB

• prowadzisz sprzedaż towarów B2C na odległość klientom w Niemczech i jesteś przedsiębiorcą z siedzibą w Europie, jeśli:

 » wartość łącznej sprzedaży na odległość wszystkimi kanałami sprzedaży na terenie UE przekracza 10 000 EUR rocznie 

 » nie korzystasz z procedury unijnej OSS i nie zgłaszasz sprzedaży towarów B2C na odległość klientom w Niemczech w 
innym kraju UE.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z często zadawanymi pytaniami na temat prawodawstwa podatkowego w 
Niemczech, kliknij poniższy link. 

Przepisy dotyczące podatku VAT we Francji

Zakres: Sprzedawcy z siedzibą we Francji lub składujący towary we Francji albo prowadzący sprzedaż towarów klientom we 
Francji.

Masz obowiązek rejestracji jako podatnik VAT we Francji, jeśli:

• jesteś sprzedawcą mającym siedzibę we Francji i Twoja łączna roczna sprzedaż klientom we Francji (w tym sprzedaż poza 
Amazon) przekracza 82 800 EUR LUB

• jesteś sprzedawcą składującym zapasy we Francji LUB

• prowadzisz sprzedaż towarów B2C na odległość klientom we Francji i jesteś przedsiębiorcą z siedzibą w Europie, jeśli:

 » wartość łącznej sprzedaży na odległość wszystkimi kanałami sprzedaży na terenie UE przekracza 10 000 EUR rocznie 

 » nie korzystasz z procedury unijnej OSS i nie zgłaszasz sprzedaży towarów B2C na odległość klientom we Francji w 
innym kraju UE. 
 
Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z często zadawanymi pytaniami na temat prawodawstwa podatkowego 
we Francji, kliknij poniżej.
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https://sellercentral.amazon.co.uk/ap/signin?clientContext=259-9689291-5883619&openid.return_to=https%3A%2F%2Fsellercentral.amazon.co.uk%2Fgc%2Famazon-business%2Ftax-settings%2Ftax-certificate-de%3Fref_%3Dxx_swlang_head_xx%26mons_sel_locale%3Den_GB%26languageSwitched%3D1&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=sc_uk_amazon_v2&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&mons_redirect=sign_in&ssoResponse=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.DyokkEj5adJiDvfJkwYXcyvwJ6jHP5Z7NF3oun_0R4Rtw0gxVhPLbA.YmeRjF9o3m0CM6VE.3ve11_rZ2s1NWPmu6MePVAv8FLo0gFgJQHisIbpUGW_5ONCWxqtwgqKXtt3AaLB9Ohk-OmwYvB6as1UDxZROrJu8Gae2x8htzeBFSdMeL9yl4xo5Ps49UIFebR7nWbp5QG3WRVWjKLeLai35kuGeKr_oBSB398gBW38Igm-kStwX89TTyvDqnDpTHDYmob2i3TeK9yy1hgGWVy_ppCSKUDWhsppBINiAjd79abc9ecyIKD8tKpTW2UGcVgFkRNOU197y.YIB2KHVMCSTYuJzTe6nVHA
https://sellercentral-europe.amazon.com/ap/signin?clientContext=257-6024075-4385216&openid.return_to=https%3A%2F%2Fsellercentral-europe.amazon.com%2Fgc%2Ffrench-anti-fraud-act-2020&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.assoc_handle=sc_eu_amazon_v2&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&mons_redirect=sign_in&ssoResponse=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.qV7vwRtBhF_G1Nm1NaC_UyI56TPnzblQSmQNU3DSrc4dOQM74JCtzA.QTFXMVcFIlrvXmOm.mTv9mdc9bXQKLOL7w11zVXapor1dyK2Tr1u35egGRrb07MRfCLamen6B0itTTnBWTQY_Up-G_zE_CkTu4iHGv0Rsbj7ceB_6CMMmzLTC-tPSpZxK8PRGyzccoAfxrew3g3acr9FfiTzBjhEMIJ_DV9TH7e_isW-DhToyeepz3qUUxKOMyK9leMMkKS14FMVMo05eIDETUugVBdKnDCujeNIft_GPD6c1RQoVqE4xAas60bFNOvubf_l9GvDJFGtZtk8o.-9VCCklJ0hh0BzqqZYyWrA


2.1 Czy potrzebuję numeru VAT?

   a) Kiedy muszę zarejestrować się 

jako podatnik VAT?

2.2 Podsumowanie regulacji 

obowiązujących poszczególnych 

krajach

2.3 Jak zarejestrować się jako podatnik 

VAT?

Opcja 1: Skorzystaj z pomocy Amazon

Opcja 2: Zarejestruj się samodzielnie

2.4 Jak przesłać numer VAT i inne 

numery podatkowe w Seller Central?

2.5 Typowe dokumenty wymagane do 

rejestracji

2.6 Kilka innych przydatnych linków

2.3 Jak zarejestrować się jako podatnik VAT?

Opcja 1: Skorzystaj z pomocy Amazon

Usługi VAT na Amazon to wygodne i opłacalne rozwiązanie do obsługi rejestracji jako podatnik VAT i przekazywania dokumentów 
bezpośrednio w Seller Central. Zapraszamy do bezpłatnego korzystania z usług VAT na Amazon przez pierwszy rok subskrypcji, 
aby skorzystać z obsługi rejestracji jako podatnik VAT i przekazywania dokumentów. Dowiedz się więcej o usługach VAT na 
Amazon ›

Opcja 2: Zarejestruj się samodzielnie

Po ustaleniu konieczności rejestracji jako podatnik VAT w danym kraju złóż formularz wniosku do organów podatkowych tego 
kraju (lub skontaktuj się z zewnętrznym doradcą podatkowym z naszej sieci dostawców usług, aby uzyskać wskazówki).

Możesz to zrobić online na specjalistycznych oficjalnych* witrynach internetowych, wymienionych poniżej:

• UK – https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs

• DE – https://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html

• FR – https://www.impots.gouv.fr/portail/

• IT – https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/

• ES – https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio.shtml

• PL – https://www.gov.pl/web/national-revenue-administration/about-us

• CZ – https://www.financnisprava.cz/en/

* Te linki prowadzą do zewnętrznych witryn internetowych.

Po zakończeniu procesu rejestracji jako podatnik VAT otrzymasz numer VAT. Możesz go użyć do:

• wypełniania deklaracji VAT – poinformuj właściwy organ podatkowy, ile podatku VAT pobrano, i zacznij ubiegać się o 
zwrot naliczonego podatku VAT

• wystawiania faktur VAT – z wykazanym podatkiem VAT pobranym od klientów

• ubiegania się o zwrot pieniędzy za określone wydatki biznesowe (przykład znajdziesz tutaj).
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https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio.shtml
https://www.gov.pl/web/national-revenue-administration/about-us
https://www.financnisprava.cz/en/
https://m.media-amazon.com/images/G/02/FBA/amazon_VAT_ana_for-Spain_20170503.pdf


2.1 Czy potrzebuję numeru VAT?
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jako podatnik VAT?
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2.3 Jak zarejestrować się jako podatnik 

VAT?

Opcja 1: Skorzystaj z pomocy Amazon

Opcja 2: Zarejestruj się samodzielnie

2.4 Jak przesłać numer VAT i inne 

numery podatkowe w Seller Central?

2.5 Typowe dokumenty wymagane do 

rejestracji

2.6 Kilka innych przydatnych linków

2.4 Jak przesłać numer VAT i inne numery podatkowe w Seller 
Central?
Zadbaj o prawidłowe opodatkowanie transakcji. W tym celu zaktualizuj numery VAT w Seller Central natychmiast po ich otrzymaniu. 
Aby przesłać numer VAT w Seller Central, wykonaj te czynności:

Krok 1:

Przejdź do strony docelowej Ustawienia podatkowe w Seller Central i kliknij Dodaj numery VAT u góry strony. Kliknij tutaj.

Krok 2

Przejdź na stronę rejestracji jako podatnik VAT w Seller Central i kliknij Dodaj numer VAT.

2.5 Typowe dokumenty wymagane do rejestracji
Poniżej znajduje się lista dokumentów najczęściej wymaganych w procesie rejestracji jako podatnik VAT. Nie jest ona wyczerpująca, 
a wymagania dotyczące dokumentów różnią się w zależności od podmiotu i kraju (aby uzyskać wskazówki, skontaktuj się z doradcą 
podatkowym):

• dokument tożsamości przedstawiciela prawnego ze zdjęciem

• zaświadczenia potwierdzające prowadzenie działalności

• pełnomocnictwo

• lokalne zaświadczenie o statusie podatnika VAT

• statut spółki

• zaświadczenie z banku potwierdzające dane konta bankowego przedsiębiorcy

• dowód tożsamości przedstawiciela prawnego.
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2.1 Czy potrzebuję numeru VAT?

   a) Kiedy muszę zarejestrować się 

jako podatnik VAT?

2.2 Podsumowanie regulacji 

obowiązujących poszczególnych 

krajach

2.3 Jak zarejestrować się jako podatnik 

VAT?

Opcja 1: Skorzystaj z pomocy Amazon

Opcja 2: Zarejestruj się samodzielnie

2.4 Jak przesłać numer VAT i inne 

numery podatkowe w Seller Central?

2.5 Typowe dokumenty wymagane do 

rejestracji

2.6 Kilka innych przydatnych linków

2.6 Kilka innych przydatnych linków

Szczegóły 
prawodawstwa

Organ 
podatkowy*

Przesyłanie 
dokumentów

Przesyłanie 
numeru  

VAT

Doradcy 
podatkowi

ZJEDNOCZONE 
KRÓLESTWO Kliknij tutaj

Tutaj Tutaj

DE Tutaj Kliknij tutaj

Kliknij tutaj, 
aby przesłać 

zaświadczenie 
podatkowe

Kliknij tutaj, 
aby przesłać 
deklarację 
podatkową

FR Tutaj Kliknij tutaj

IT Kliknij tutaj

ES Kliknij tutaj

PL Kliknij tutaj

CZ Kliknij tutaj

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące podatku VAT, możesz skorzystać z następujących możliwości: 

1. Skontaktuj się z Działem Obsługi Sprzedawców Amazon.

2. Zapoznaj się ze stroną Zasoby dotyczące podatku VAT.

* Te linki prowadzą do zewnętrznych witryn internetowych. 
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https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-customs
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/amazon-business/tax-settings?ref=sc_fr_jsl_vrns&
https://sellercentral-europe.amazon.com/tsba/searchpage/taxCategory?ref=sc_eu_vrn_adv&ref_=sc_spn_na_taxlst&&
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/amazon-business/tax-settings/tax-certificate-de?
https://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/tax/consolidatedRegistrations?defaultAction=DE-BusinessReg-add
https://sellercentral-europe.amazon.com/tax-compliance/de-tax-declaration-acknowledgement-page
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/french-anti-fraud-act-2020
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/english/nse/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio.shtml
https://www.gov.pl/web/national-revenue-administration/about-us
https://www.financnisprava.cz/en/
https://sellercentral-europe.amazon.com/help/hub/support
https://sell.amazon.co.uk/learn/vat-resources


3. Deklaracje VAT

3.1 Co to jest deklaracja VAT?
Przestrzeganie przepisów dotyczących podatku VAT nie kończy się na 
rejestracji jako podatnik VAT. Każda osoba zarejestrowana jako podatnik 
VAT jest zobowiązana do złożenia deklaracji VAT za każdy odpowiedni 
okres. Składanie deklaracji VAT to proces przygotowywania i przesyłania 
sprawozdań do organów podatkowych, aby przekazać informacje o 
transakcjach w danym okresie oraz kwocie podatku VAT, którą masz zapłacić 
(lub otrzymać w przypadku nadpłaty podatku VAT). 

Deklaracja VAT zawiera informacje na temat podatku VAT pobranego 
od klientów i zapłaconego dostawcom, a także transakcji sprzedaży 
transgranicznej, nabycia transgranicznego oraz importu i eksportu.

3.2 Inne powiązane rodzaje deklaracji
Istnieją różne rodzaje deklaracji. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

Deklaracja Intrastat: Intrastat to deklaracja wykorzystywana do zbierania informacji i tworzenia statystyk handlu towarami 
pomiędzy krajami UE. Zgłoszenia te są wymagane tylko wtedy, gdy wartość dostaw przekracza określony próg. Progi te różnią 
się w zależności od kraju. Może być wymagane przygotowanie następujących zgłoszeń:

• Zgłoszenie Intrastat dotyczące przywozów – pozwala na zgłoszenie wszystkich towarów przywożonych do kraju.

• Zgłoszenie Intrastat dotyczące wywozów – obejmuje zgłoszenie wszystkich wywozów towarów z kraju.

Deklaracja podsumowująca: Deklaracje podsumowujące (EC Sales Listings) to zgłoszenia stosowane przez kraje UE, aby 
zapewnić prawidłowe rozliczanie sprzedaży transgranicznej klientom biznesowym w krajach UE. Sprzedawcy dostarczający 
towary lub usługi kupującym, którzy są płatnikami podatku VAT zarejestrowanymi w innym kraju UE, muszą zgłaszać te dostawy 
w deklaracji podsumowującej. Należy w nich również uwzględnić przemieszczanie własnych towarów sprzedawcy między 
centrami logistycznymi Amazon.

Oprócz dwóch powyższych deklaracji w poszczególnych krajach mogą obowiązywać inne rodzaje zgłoszeń. Służą one zasadniczo 
do gromadzenia innych informacji statystycznych dotyczących transakcji biznesowych.

Więcej informacji na temat rodzajów deklaracji VAT i ich przygotowywania znajdziesz tutaj.
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3.3 System wymiany informacji o VAT (VIES)
VIES umożliwia podmiotom handlowym potwierdzanie numerów VAT swoich klientów w innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (UE). Dzięki temu mogą one sprawdzić poprawność podawanych im numerów VAT.

Amazon używa systemu VIES w procesie weryfikacji numeru VAT: po przesłaniu przez sprzedawcę numeru VAT w Seller Central 
automatycznie sprawdzamy ten numer w bazie danych VIES.

Aby zweryfikować numer VAT, możesz ten link* lprowadzący do strony Komisji Europejskiej.

Możesz zweryfikować poprawność numeru VAT nadanego przez dowolne państwo członkowskie, wybierając to państwo 
członkowskie z menu rozwijanego i wpisując numer do potwierdzenia.

3.4 Jak często należy składać deklaracje?
Zależy to od wymagań kraju UE i zobowiązań sprzedawcy w tym kraju. Wiele krajów UE wymaga składania deklaracji co miesiąc 
lub co trzy miesiące. Aby uzyskać wskazówki, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

* Ten link prowadzi do zewnętrznej witryny internetowej.
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4.1 Cło

4.2 Podatek VAT z tytułu przywozu

4.3 Fakturowanie

4.4 Noty uznaniowe

4.5 Numer EORI

4.6 Przedstawicielstwo podatkowe

4. Inne kwestie

4.1 Cło
Przywóz towarów pochodzących spoza UE do kraju UE może podlegać opłacie celnej. 
Stawka celna jest ustalana na podstawie kodu produktu HS6⁶ mającego zastosowanie 
do przywożonego produktu i może zależeć od pochodzenia towarów. Cło i podatek 
VAT z tytułu przywozu oblicza się jako procent wartości celnej towarów. Aby uzyskać 
dalsze wskazówki, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

Co oznacza cło dla Ciebie jako sprzedawcy?
W przypadku towarów przywożonych spoza UE mogą obowiązywać kontrole 
celne. Należy sporządzić dokumentację celną (np. deklarację celną), która musi 
być dołączona do przywożonych towarów. Dokumentacja ta jest głównym źródłem 
informacji wykorzystywanych przez organy celne do weryfikacji należnych opłat 
celnych i podatków. Jednakże w niektórych przypadkach organy celne mogą sprawdzić 
towary, aby ustalić wysokość należnych opłat celnych i podatków oraz zażądać dalszych 
informacji, w tym ustalenia zgodności towarów z przepisami UE.

4.2 Podatek VAT z tytułu przywozu
Przy imporcie towarów spoza UE do kraju UE oprócz opłat celnych może również istnieć obowiązek zapłaty podatku VAT z tytułu 
przywozu. Jest on obliczany na podstawie wartości celnej towarów powiększonej o wszelkie obowiązujące cła. Podatek VAT z 
tytułu przywozu podlega zwykle zwrotowi na podstawie deklaracji VAT⁷ pod warunkiem że jesteś zarejestrowanym płatnikiem 
VAT w kraju zgłoszenia towarów organom celnym i „właścicielem” towarów. 

4.3 Fakturowanie
W wielu krajach UE klienci oczekują faktury VAT. Przepisy dotyczące podatku VAT w kraju, z którego wysyłasz towary i w którym 
znajduje się klient, mogą wymagać dostarczenia faktury VAT. Proces wystawiania faktury VAT różni się w zależności od kraju. 
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Co oznacza fakturowanie dla Ciebie jako sprzedawcy?
Wszyscy sprzedawcy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE są zobowiązani do dostarczenia klientom Amazon Business 
prawidłowej faktury VAT dla każdego zamówienia.

6 System HS (Harmonized System) nomenklatury taryf celnych to uznany na arenie międzynarodowej system nazw i numerów służących do klasyfikowania 
towarów i produktów w obrocie handlowym.

7 Zgodnie ze standardowymi przepisami dotyczącymi zwrotu podatku VAT i wymogami dotyczących dokumentacji obowiązującymi w danym kraju.
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4.1 Cło

4.2 Podatek VAT z tytułu przywozu

4.3 Fakturowanie

4.4 Noty uznaniowe

4.5 Numer EORI

4.6 Przedstawicielstwo podatkowe

4.4 Noty uznaniowe
Nota uznaniowa jest dokumentem wysyłanym przez sprzedawcę do klienta, informującym o przekazaniu na jego konto uznania 
z tytułu zwróconych przez niego towarów. Nota uznaniowa jest wystawiana na kwotę odpowiadającą wartości towarów 
zwróconych przez klienta. Może ona być równa całkowitej kwocie zamówienia lub od niej mniejsza. Istnieją szczegółowe 
zasady odnoszące się do not uznaniowych, które sprzedawcy muszą wziąć pod uwagę – aby uzyskać dalsze wskazówki, należy 
skontaktować się z doradcą podatkowym.

4.5 Numer EORI
EORI (Economic Operators Registration and Identification) jest unijnym numerem 
rejestracyjnym i identyfikacyjnym dla przedsiębiorstw przywożących towary do 
UE lub wywożących towary z UE.  Wszystkie organy celne UE uznają numer 
EORI nadany przez państwo członkowskie. Posiadanie wspólnego numeru 
identyfikacyjnego w całej UE jest bardziej efektywne zarówno dla 
podmiotów gospodarczych, jak i organów celnych.

4.6 Przedstawicielstwo podatkowe
Jeśli jesteś sprzedawcą spoza UE, w niektórych krajach UE konieczne 
będzie wyznaczenie przedstawicielstwa podatkowego, aby zarejestrować 
się jako podatnik VAT. 

Przedstawicielstwo podatkowe polega na tym, że osoba fizyczna lub 
przedsiębiorca działa w imieniu przedsiębiorcy niebędącego rezydentem UE do 
celów podatku VAT. W wielu krajach UE przedstawiciele podatkowi ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za zadłużenie sprzedawcy spoza UE z tytułu podatku VAT.

W przypadku sprzedawców online korzystanie z usług przedstawiciela podatkowego może wymagać gwarancji bankowych i 
wiązać się z dodatkowymi opłatami. Te dodatkowe wymagania zależą od przepisów obowiązujących w danym kraju i dostawcy 
usług przedstawicielstwa podatkowego.
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5. Często zadawane pytania

1. Jakie są konsekwencje nieprzestrzegania zobowiązań w zakresie podatku od wartości 
dodanej (VAT) w UE?

 Kraje UE stosują zharmonizowany system podatku VAT.  Niespełnienie wymogów dotyczących rejestracji jako podatnik 
VAT w UE i nieprzestrzeganie innych przepisów ma poważne konsekwencje:

• Zazwyczaj trzeba wówczas zapłacić należny podatek VAT właściwym organom podatkowym UE powiększony o 
odsetki naliczane od daty wymagalności podatku VAT. Zwykle jest to dzień, w którym należało uzyskać numer 
VAT, rozliczyć podatek VAT od sprzedaży i przekazać go organom podatkowym (mimo że w tym czasie nie był 
naliczany VAT od sprzedaży).  
 
Jeśli organy podatkowe dowiedzą się, że nie wypełniasz zobowiązań z tytułu podatku VAT, prawdopodobnie 
wymierzą karę grzywny. Wysokość kary zależy z reguły od kwoty należnego podatku VAT oraz od długości okresu, 
w którym nie dopełniono zobowiązań rejestracyjnych. Kary za spóźnioną rejestrację stanowią zazwyczaj odsetek 
od kwoty podatku VAT, która powinna zostać przekazana organom podatkowym. Sposoby obliczania kar różnią 
się w zależności od kraju. W przypadku celowego lub umyślnego niedopełnienia zobowiązań z tytułu podatku 
VAT sprzedawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej przez organy państwowe.

• Jeśli otrzymamy informację, że nie wypełniasz zobowiązań z tytułu podatku VAT, możesz stracić uprawnienia 
do sprzedaży w witrynach internetowych Amazon. Wystawianie ofert nie będzie możliwe do czasu wykazania 
zgodności z przepisami dotyczącymi podatku VAT. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

W witrynie internetowej Zasoby dotyczące podatku VAT przedstawiliśmy przydatne informacje, które mogą być 
pomocne w określaniu zobowiązań z tytułu podatku VAT. Informacje te nie są jednak kompleksowym przewodnikiem 
ani poradą podatkową, a jeśli nie masz pewności co do swoich zobowiązań, zalecamy zasięgnięcie porady we właściwym 
organie podatkowym lub u niezależnego doradcy podatkowego.
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https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202163020?ld=ELUKSOA-sellercentral-europe.amazon.com
https://sell.amazon.co.uk/learn/vat-resources
https://ec.europa.eu/taxation_customs/national-tax-websites_en
https://sellercentral-europe.amazon.com/gspn


2. W jaki sposób jest naliczany i zwracany podatek VAT?

Aby naliczać podatek VAT, należy najpierw zarejestrować się jako podatnik VAT i uzyskać numer VAT. Sprzedawca 
zarejestrowany jako podatnik VAT ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących VAT obowiązujących w kraju 
UE, w którym jest zarejestrowany. Zwykle oznacza to obowiązek naliczania podatku VAT (w stosownych przypadkach) 
od sprzedaży i podawania tej kwoty na fakturze zgodnej z przepisami o VAT (aby uzyskać poradę na temat wymagań 
dotyczących fakturowania, skontaktuj się z doradcą podatkowym).

Kwota podatku VAT należnego lokalnemu organowi podatkowemu, tj. pobieranego od klientów, może zostać 
zrekompensowana przez podatek VAT zapłacony w związku z zakupami lub kosztami biznesowymi (informacje o tym, 
od których kosztów możesz odzyskać podatek VAT, uzyskasz od doradcy podatkowego). 

Pamiętaj, aby zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zgłaszania i fakturowania VAT w każdym kraju, w którym się 
rejestrujesz. Wymagania te są podobne, ale mogą występować znaczące różnice.

3. Jak zarejestrować się jako płatnik VAT w wielu krajach?

Składowanie, przemieszczanie lub sprzedaż towarów w wielu krajach UE może wiązać się z koniecznością rejestracji 
jako podatnik VAT w różnych krajach. W takim przypadku możesz mieć obowiązek składania deklaracji VAT w więcej niż 
jednym kraju.

Wymagania dotyczące rejestracji jako podatnik VAT w wielu krajach różnią się, dlatego zalecamy skonsultowanie się z 
doradcą podatkowym, szczególnie jeśli składujesz towary w więcej niż jednym kraju UE lub dokonujesz sprzedaży na 
odległość w UE.

4. Sprzedaję produkty do kraju UE spoza UE (nie mam siedziby w UE i nie składuję 
towarów w UE). Czy muszę zarejestrować się jako podatnik VAT?

Od 1 lipca 2021 r. Amazon będzie pobierać podatek VAT od sprzedaży towarów zamawianych za pośrednictwem 
dowolnego sklepu Amazon i dostarczanych klientom indywidualnym (B2C) w UE, jeśli:

• towary są dostarczane z zapasów magazynowanych poza UE w przesyłce o wartości rzeczywistej 
nieprzekraczającej 150 EUR – tzw. procedura importu IOSS (Import One Stop Shop) – lub

• towary o dowolnej wartości są dostarczane z zapasów magazynowanych w UE, ale Ty, jako partner sprzedaży, nie 
posiadasz siedziby w UE.

W przypadku tych dostaw Amazon obliczy i pobierze podatek VAT UE od klienta i przekaże go bezpośrednio 
organom podatkowym UE. W związku z tym nie otrzymasz kwoty podatku VAT UE w ramach wypłaty środków i po 
Twojej stronie nie powstanie zobowiązanie do przekazania jej organom podatkowym UE. Amazon będzie pobierać i 
przekazywać podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w przypadku tych towarów w kraju dostawy do klienta. 
Jeśli na przykład towary zostaną dostarczone na adres klienta w Hiszpanii, Amazon zastosuje odpowiednią hiszpańską 
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5. Sprzedaję produkty z jednego kraju UE do innego kraju UE. Gdzie mam zarejestrować 
się jako podatnik VAT?

Sprzedając towary z jednego kraju UE do innego kraju UE, pamiętaj, że wymogi i stawki VAT mogą się różnić w zależności 
od kraju. Jeśli składujesz towary w kraju UE, może spoczywać na Tobie obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT 
w tym kraju. Ponadto jeśli przeniesiesz własne towary z jednego kraju UE do innego lub jeśli Amazon (FBA) przeniesie 
Twoje towary z centrum logistycznego do innego kraju, wskazanego przez Ciebie jako miejsce składowania towarów, 
przeniesienie to może być również traktowane jako transakcja podlegająca zgłoszeniu w deklaracji VAT. Odpowiadasz 
za wypełnienie wszelkich obowiązujących zobowiązań z tytułu podatku VAT, w tym zobowiązań z tytułu podatku VAT 
w lokalizacjach witryny internetowej serwisu Amazon, w krajach, z których dostarczasz swoje towary, w krajach, do 
których dostarczasz lub wysyłasz towary, oraz w innych krajach (np. kraju importu przypadku przywozu towarów z kraju 
spoza UE).

stawkę VAT. Amazon nie będzie pobierać podatku VAT w przypadku sprzedaży lub dostawy towarów klientom 
zarejestrowanym jako podatnicy VAT w UE. W tym przypadku nadal obowiązywać będą aktualne wymogi dotyczące 
sprawozdawczości VAT.

Nadal obowiązują Cię również wymogi w zakresie rejestracji jako podatnik VAT w krajach UE, w których magazynujesz 
zapasy. 

Ponadto 1 lipca 2021 r. przestanie obowiązywać aktualne zwolnienie z podatku VAT z tytułu sprzedaży towarów 
o wartości nieprzekraczającej 22 EUR, gdy towary są dostarczane do klientów z UE z zapasów składowanych poza 
granicami UE. Do tej sprzedaży będzie miał zastosowanie podatek VAT docelowego kraju UE.

Od 1 lipca 2021 r. zamówienia realizowane bezpośrednio przez partnerów sprzedaży z lokalizacji spoza UE z dostawą 
do Francji będą ograniczone do 150 EUR na zamówienie ze względu na zmiany we francuskich przepisach dotyczących 
podatku VAT. Klienci nie będą mogli składać zamówień o wartości powyżej 150 EUR realizowanych bezpośrednio przez 
partnerów sprzedaży do Francji. Jeśli jednak Twoje zapasy są składowane na terenie UE, będziemy nadal umożliwiać 
realizację wszystkich zamówień, niezależnie od wartości przesyłki, dla klientów zlokalizowanych we Francji. 
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7. Co to jest numer identyfikacji podatkowej?

Numer identyfikacji podatkowej to numer wydawany przez urząd w kraju, w którym partner sprzedaży prowadzi 
działalność. Jeśli na przykład siedziba przedsiębiorcy znajduje się we Francji, jego lokalnym numerem identyfikacji 
podatkowej jest numer SIRET. Analogicznie jeśli partner sprzedaży ma siedzibę w Chinach, jego lokalny numer identyfikacji 
podatkowej to Uniform Social Credit Code, a jeśli działa jako osoba fizyczna – numer chińskiego dowodu osobistego. 

6. Jaka jest różnica między numerem VAT UE a lokalnym numerem VAT?

Numer VAT UE: Zatwierdzony numer VAT wymieniony w VIES. Numer VAT UE jest poprzedzony prefiksem kraju (IT dla 
Włoch, ES dla Hiszpanii itp.), w którym został nadany.

Lokalny numer VAT: Lokalny numer VAT nie zawiera prefiksu kraju i zasadniczo powinien być stosowany wyłącznie w 
transakcjach krajowych w kraju, w którym został nadany (np. podczas zakupów od dostawcy krajowego).
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