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Wprowadzenie

Czy potrzebujesz numeru VAT?
Jeśli sprzedajesz lub przechowujesz 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.

Kiedy wymagana jest rejestracja jako podatnik VAT? 
Poniżej wymieniono niektóre z najczęstszych przyczyn, które mogą wiązać się z koniecznością rejestracji jako 
podatnik VAT. Aby uzyskać więcej informacji i wskazówek, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

1. Importowanie towarów do kraju UE spoza UE  – jeśli masz siedzibę poza granicami UE i wysyłasz 
towary do kraju UE, wiąże się to z wymogiem odprowadzania podatku VAT w krajach UE, w których 
towary są importowane.

Na przykład jesteś sprzedawcą z siedzibą w Chinach i wysyłasz towary z Chin do centrum logistycznego 
w Niemczech. 

2. Importowanie towarów do Wielkiej Brytanii spoza Wielkiej Brytanii – jeśli masz siedzibę poza 
Wielką Brytanią i wysyłasz towary do Wielkiej Brytanii, wiąże się to z wymogiem odprowadzania podatku 
VAT w Wielkiej Brytanii.

Na przykład jesteś sprzedawcą z siedzibą w Chinach i wysyłasz towary z Chin do centrum logistycznego 
w Wielkiej Brytanii.

3. Przechowywanie towarów w kraju UE lub w Wielkiej Brytanii – jeśli przechowujesz towary, przy 
czym dotyczy to przechowywania zapasów i przesyłania ich między centrami logistycznymi w różnych 
krajach UE lub w Wielkiej Brytanii zarówno przez Ciebie, jak i przez 
firmę Amazon lub inne podmioty działające w Twoim imieniu, masz 
obowiązek odprowadzania podatku VAT w krajach, w których towary 
są przechowywane przez Ciebie lub przez obiekty innych podmiotów w 

Uwaga: Celem niniejszego podręcznika jest objaśnienie europejskich wymogów rejestracji jako podatnik 
VAT dotyczących sprzedawców Amazon. Dokument ten zawiera informacje na temat podstawowych 
pojęć dotyczących rejestracji jako podatnik VAT oraz samego procesu rejestracji. Jest udostępniany jako 
udogodnienie po zapisaniu się do usług w zakresie podatku VAT na Amazon. Został zaktualizowany 1 
maja 2021 r. 

Znajomość podstawowych wymogów dotyczących podatku VAT jest niezbędna do sprawnego prowadzenia 
sprzedaży. Informacje wprowadzające na temat podatku VAT znajdziesz również w Podręczniku 
dotyczącym europejskiego podatku VAT. Możesz go pobrać tutaj.
Niniejszy Podręcznik rejestracji jako podatnik VAT nie jest wyczerpujący: zawiera wyłącznie ogólne 
wytyczne. Informacje w niniejszym dokumencie nie stanowią formy doradztwa podatkowego, prawnego 
ani innej formy profesjonalnego doradztwa i nie należy traktować ich w ten sposób. 

Amazon nie świadczy usług w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych (takich jak rejestracja 
jako podatnik VAT lub składanie deklaracji VAT) ani żadnych usług doradztwa podatkowego na 
rzecz użytkownika. Usługi te są świadczone przez zewnętrznych dostawców usług podatkowych 
współpracujących z firmą Amazon. Aby uzyskać szczegółowe wskazówki i pomoc w podejmowaniu decyzji 
lub dodatkowe informacje na temat przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT, skonsultuj się 
z profesjonalnymi doradcami.

!

powrót do podsumowania
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https://m.media-amazon.com/images/G/02/AmazonServices/Site/UK/Product/3P_VAT/EN.pdf


Twoim imieniu. 

 Obejmuje to zapisanie się do programu Realizacja przez Amazon (FBA), brytyjskiego programu FBA lub 
ogólnoeuropejskiego programu FBA, który umożliwia firmie Amazon dystrybucję Twoich towarów na 
rynkach UE i Wielkiej Brytanii (wyznaczonych przez Ciebie).

4. 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.  

5. Sprzedaż klientom biznesowym z Wielkiej Brytani – prowadzisz sprzedaż, wysyłając towary z 
magazynu w Wielkiej Brytanii do klientów biznesowych z Wielkiej Brytanii. Więcej informacji o naszych 
usługach obliczania podatku VAT i pomocy w zakresie fakturowania znajdziesz tutaj.

6. Sprzedaż klientom w UE z innego kraju UE powyżej progu sprzedaży na odległość  – jeśli dostarczasz 
towary z kraju UE klientom w innych krajach UE, może być wymagana rejestracja jako podatnik VAT, jeśli 
sprzedaż przekracza próg sprzedaży na odległość dla tych miejsc docelowych lub krajów dostawy.

7. Sprzedaż krajowa prowadzona przez przedsiębiorstwo z siedzibą w UE lub Wielkiej Brytanii – 
jeśli Twoja firma ma siedzibę w kraju UE lub Wielkiej Brytanii i sprzedajesz klientom w tym kraju, może 
to wiązać się z wymogiem odprowadzania podatku VAT w kraju, w którym sprzedawca ma siedzibę, w 
przypadku przekroczenia progu rejestracji.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o podatku VAT i wymogach rejestracji jako podatnik VAT.
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WB

Niemczech

Francji

Włoszech

Hiszpanii

Polsce

Czechach

W jakich krajach możesz korzystać z usług 
w zakresie podatku VAT na Amazon?
Teraz możesz korzystać z usług w zakresie podatku VAT na Amazon w 
maksymalnie siedmiu krajach – Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, 
Włoszech, Hiszpanii, Polsce i Czechach.

Usługi w zakresie podatku VAT na Amazon nie dotyczą rejestracji jako 
podatnik VAT ani składania dokumentów podatkowych w kraju, w którym 
firma ma siedzibę. Przykładowo jeśli Twoja firma ma siedzibę w Niemczech, 
nie możesz korzystać z usług w zakresie podatku VAT na Amazon w celu 
rejestracji jako podatnik VAT lub składania deklaracji w Niemczech.

Usługi w zakresie podatku VAT na Amazon nie umożliwiają 
obsługi brytyjskiego systemu ryczałtowego.

Usługi w zakresie podatku VAT na Amazon
Czym są usługi w zakresie podatku VAT na Amazon?
Usługi w zakresie podatku VAT na Amazon to rozwiązanie zapewniające zgodność z przepisami VAT. Można 
dzięki niemu zarządzać realizacją obowiązków w zakresie rejestracji jako podatnik VAT i składania deklaracji 
VAT za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług podatkowych online poprzez Seller Central. Dzięki 
temu łatwiejszemu i wydajniejszemu sposobowi spełniania wymogów związanych z podatkiem VAT możesz 
poświęcić więcej czasu na rozwijanie działalności w Europie..

!

powrót do podsumowania

https://sellercentral-europe.amazon.com/business/b2bcentral/grow-b2b-sales/vat
https://sellercentral-europe.amazon.com/business/b2bcentral/grow-b2b-sales/vat
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/vat-education/actions-that-trigger-vat-obligations?ref=sc_eu_VATedu_euvat_VATtriggers
https://www.amazon.pl/vat


Kto kwalifikuje się do korzystania z usług w zakresie podatku 
VAT na Amazon? 
Wszyscy sprzedawcy Amazon zarejestrowani w celu sprzedaży na rynku europejskim kwalifikują się do rejestracji 
w usługach w zakresie podatku VAT na Amazon bez żadnych ograniczeń.

Jaka jest opłata za usługi w zakresie podatku VAT na 
Amazon?
Od 1 maja 2021 r. za usługi w zakresie podatku VAT na Amazon będą obowiązywać następujące opłaty:

• Rejestracja jako podatnik VAT:  €50 za kraj – opłata jednorazowa

• Przedstawicielstwo podatkowe:  €250 za kraj rocznie.  
 Opłata ta ma zastosowanie tylko do krajów, w których wymagane jest posiadanie lokalnego 

przedstawiciela podatkowego realizującego zobowiązania z tytułu podatku VAT w Twoim imieniu. 
Obowiązek ten spoczywa w szczególności na sprzedawcach spoza UE we Francji, Włoszech, Hiszpanii i 
Polsce.

• Usługi składania deklaracji VAT:  do €399 za kraj rocznie.
W przypadku obsługi większej liczby krajów zaproponujemy zniżkę opłaty za usługi składania deklaracji 
VAT.

Jeśli składasz już deklaracje w 5 krajach, korzystając z usług w zakresie podatku VAT na Amazon, 
nie będziemy pobierać dodatkowych opłat za usługi składania deklaracji VAT w kolejnych krajach. 
Szczegółowe informacje na temat opłat znajdują się w tabeli poniżej.

Po otrzymaniu numerów VAT i złożeniu pierwszych deklaracji VAT zaczniesz uiszczać miesięczną 
opłatę. Wynosi ona już od 33,30 EUR za kraj miesięcznie (plus dodatkowa opłata za przedstawicielstwo 
podatkowe w stosownych przypadkach). Rzeczywista opłata, którą uiszczasz, zależy od liczby krajów, 
dla których subskrybujesz usługi w zakresie podatku VAT na Amazon. Struktura opłat jest warstwowa: 
płacisz niższą opłatę za kraj, jeśli subskrybujesz więcej krajów. 

Więcej informacji o naszej promocji znajdziesz tutaj ›

No. of 
countries 1 2 3 4 5 6 7

Total 
montly fee €33 €62 €92 €117 €142 €142 €142

One-time Fee

Monthly Fee

VAT Registration Fee
€50/one-time fee
to VAT register 1 country with our tax service providers.

VAT Filings Fee
from €33/month
Total monthly fee by number of filing countries

Monthly Fee
- only if needed

Fiscal representation
€21/month/country
for each country where you need Fiscal 
representation

Do you already have a  
VAT number?
You do not need to pay this fee!

+

Adding the 6th and 7th 
country is free

Are you a UK or EU seller?
You do not need to pay this fee!

If you are based outside of UK or EU, you will 
be required fiscal representation when selling 

in France, Italy, Spain and Poland.

https://www.amazon.pl/vat


Usługi w zakresie podatku VAT na Amazon – 
sprzedawcy z siedzibą poza Europą i poza Wielką 
Brytanią
Dlaczego warto dołączyć do usług w zakresie podatku VAT na 
Amazon? 
Usługi w zakresie podatku VAT na Amazon to wygodne i opłacalne rozwiązanie w zakresie zapewniania zgodności 
z przepisami VAT do obsługi rejestracji jako podatnik VAT i składania deklaracji zgodnie z wymogami. Usługi w 
zakresie podatku VAT na Amazon oferujemy w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce 
i Czechach. 

Możesz dostosować swój wybór krajów, w których chcesz korzystać z usług, dodając lub usuwając dowolny z 
wyżej wymienionych krajów przed złożeniem wniosku o rejestrację jako podatnik VAT. W przypadku każdego 
kraju rozpoczniesz składanie deklaracji VAT w Seller Central, gdy tylko otrzymasz numer identyfikacji podatkowej 
płatnika VAT i certyfikat VAT.

• Wsparcie rejestracji jako podatnik VAT: : Dostawca usług podatkowych poprowadzi Cię krok po kroku 
przez proces rejestracji VAT w celu otrzymania numerów VAT dla wybranych krajów.

• Aktywacja składania deklaracji VAT online: Gdy otrzymasz numer identyfikacji podatkowej płatnika 
VAT i certyfikat VAT dla danego kraju, przejdziesz do Seller Central w celu złożenia deklaracji online dla 
tego kraju.

• Zintegrowana usługa w Seller Central: Raporty Seller Central dotyczące transakcji Amazon (sprzedaż, 
zwroty towarów, transgraniczne przemieszczanie zapasów) są zintegrowane z usługami w zakresie 
podatku VAT na Amazon i są automatycznie udostępniane dostawcy usług podatkowych wraz z danymi 
spoza Amazon i danymi zaimportowanymi (przesłanymi przez Ciebie w Seller Central) w celu obliczenia 
wartości netto zobowiązań z tytułu podatku VAT.

• Opłacalność: Miesięczna opłata abonamentowa rozpoczynająca się już od 33,30 EUR za kraj miesięcznie 
(plus dodatkowa opłata za przedstawicielstwo podatkowe w stosownych przypadkach).

• Dostosowanie krajów rejestracji jako podatnik VAT i składania deklaracji: Możesz zarejestrować 
się i składać deklaracje w Wielkiej Brytanii (UK), Niemczech (DE), Francji (FR), Włoszech (IT), Hiszpanii (ES), 
Polsce (PL) i Czechach (CZ) (minimum 1 kraj, maksymalnie 7 krajów).

• Wybór dostawcy usług podatkowych: Na potrzeby świadczenia usług w zakresie podatku VAT na 
Amazon wybraliśmy doświadczonych i zaufanych dostawców usług podatkowych w Europie, aby za 
niewielką opłatą zapewnić Ci wsparcie w wielu miejscach na świecie. Podczas rejestracji możesz wybrać 
preferowanego partnera spośród partnerów dostępnych dla kraju siedziby Twojej firmy.

Więcej informacji o świadczonych usługach i naszej aktualnej promocji znajdziesz tutaj ›

powrót do podsumowania
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Jaką rolę odgrywa Amazon w świadczeniu usług w zakresie 
podatku VAT na Amazon?
Amazon prowadzi i udostępnia interfejs usług w zakresie podatku VAT na Amazon w ramach Seller Central. Za 
pośrednictwem Seller Central sprzedawcy Amazon mogą: 

• przeglądać skonsolidowane raporty Amazon dotyczące transakcji VAT

• dostarczać transakcje sprzedaży i zakupów poza Amazon (w stosownych 

https://www.amazon.pl/vat
https://www.amazon.pl/vat


przypadkach)

• przeglądać raporty dotyczące deklaracji VAT 

• sprawdzać kwoty płatności VAT.

Amazon tylko udostępnia interfejs usług w zakresie podatku VAT na Amazon wraz z technologią. Rozwiązanie 
to może pomóc Tobie i dostawcy usług podatkowych skonsolidować dane transakcji i wygodniej zarządzać 
zobowiązaniami z tytułu podatku VAT. Amazon nie świadczy usług w zakresie przestrzegania przepisów 
podatkowych, takich jak rejestracja jako podatnik VAT lub składanie deklaracji, ani usług doradztwa podatkowego.
Ponadto możesz skontaktować się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży Amazon, jeśli potrzebujesz pomocy 
w przypadkach podanych poniżej:

1. anulowanie subskrypcji

2. pytania związane z Seller Central

3. deklaracje VAT za pośrednictwem Seller Central

4. szczegóły promocji dotyczącej VAT i opłaty.

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży Amazon ›

Amazon tylko udostępnia interfejs usług w zakresie podatku VAT wraz z technologią. Rozwiązanie 
to może pomóc Tobie i dostawcy usług podatkowych skonsolidować dane transakcji i wygodniej 
zarządzać zobowiązaniami z tytułu podatku VAT. Amazon nie świadczy usług w zakresie przestrzegania 
przepisów podatkowych, takich jak rejestracja jako podatnik VAT lub składanie deklaracji, ani usług 
doradztwa podatkowego.

!

7

Kim jest dostawca usług podatkowych i jaką pełni rolę?
Gdy rejestrujesz się w usługach w zakresie podatku VAT na Amazon, wyrażasz zgodę na pomoc zewnętrznego 
dostawcy usług podatkowych w rejestracji jako podatnik VAT i składaniu deklaracji. 

Gdy potrzebujesz rejestracji jako podatnik VAT, Twój dostawca usług podatkowych: 

• określi, jakie dokumenty należy przedłożyć odpowiednim organom i sprawdzi, czy wymagane dokumenty 
są kompletne  

• przygotuje formularze wniosków podatkowych i przedłoży je odpowiednim organom

Dostawca usług podatkowych uzyska w Twoim imieniu numery VAT i przekaże Ci je. W zależności od 
kraju, numery VAT mogą też zostać wysyłane bezpośrednio Tobie przez władze. 

Dostawca usług podatkowych zakończy konfigurację umożliwiającą rozpoczęcie naliczania podatku VAT 
od transakcji (na Amazon i poza Amazon, na podstawie danych sprawdzonych i dostarczonych przez 
Ciebie).

• prześle końcowe raporty VAT w Twoim imieniu do odpowiednich organów podatkowych – będziesz mieć 
możliwość przeglądania wstępnych obliczeń i szczegółów płatności online bezpośrednio w panelu w 
Seller Central.

• obliczy Twoje miesięczne lub kwartalne zobowiązanie z tytułu podatku VAT ze szczegółami płatności w 
podziale na kraj, aby umożliwić Ci efektywne inicjowanie płatności. 

https://sellercentral.amazon.co.uk/help/hub/support/browse-GB-visa-filing-VISA-acronym
https://sellercentral-europe.amazon.com/help/hub/support/browse-GB-visa-filing-VISA-acronym


Kliknij przycisk 
Zarządzaj podatkiem VAT

Kliknij polecenie Rozpocznij teraz

* Doradztwo podatkowe i konsultacje z dostawcą usług podatkowych nie są obsługiwane przez Amazon. W ramach usług 
w zakresie podatku VAT na Amazon dostawca usług podatkowych oferuje usługi związane z przestrzeganiem przepisów 
dotyczących podatku VAT, natomiast nie świadczy usług doradztwa podatkowego. Jeśli interesują Cię dodatkowe usługi, 
takie jak doradztwo podatkowe, możesz nawiązać oddzielną współpracę z dostawcą, poza usługami w zakresie podatku 
VAT na Amazon. 

W razie potrzeby skontaktuj się z dostawcą usług podatkowych w celu uzyskania porady podatkowej.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z dodatkowymi usługami oferowanymi przez naszych dostawców usług podatkowych i 
ich opłatami.
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Ponadto możesz skontaktować się bezpośrednio z dostawcą usług podatkowych, jeśli potrzebujesz pomocy w 
przypadkach podanych poniżej:

1. przeniesienie obsługi podatku VAT i proces rejestracji jako podatnik VAT obsługiwany przez dostawcę 
usług podatkowych

2. deklaracje VAT obsługiwane bezpośrednio przez dostawcę usług podatkowych

3. zarządzanie powiadomieniami dotyczącymi podatków i karami podatkowymi

4. doradztwo podatkowe i konsultacje*.

Masz już numer VAT – jakie czynności należy wykonać, 
aby rozpocząć składanie deklaracji VAT w ramach usług w 
zakresie podatku VAT na Amazon?
Aby rozpocząć składanie deklaracji VAT w ramach usług w zakresie podatku VAT na Amazon, przejdź do sekcji  
‘Raporty’ w głównej zakładce nawigacyjnej Seller Central i kliknij polecenie Zarządzaj podatkiem VAT. W ten 
sposób przejdziesz na stronę usług w zakresie podatku VAT na Amazon. Przewiń do sekcji ‘Potrzebujesz 
pomocy tylko z deklaracjami?’, w której znajduje się krótki opis procesu, i kliknij ‘polecenie Rozpocznij 
teraz’.

https://m.media-amazon.com/images/G/02/VISA/Tax_Provider_Selection_Flyer_EN_v1.2.pdf
https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/vat-services?ref=RegHandbook
https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/vat-services?ref=RegHandbook


1. Wypełnij formularz 

Wypełnij formularz, podając podstawowe informacje o swojej firmie. Dostawca usług podatkowych wykorzysta 
odpowiedzi podane w formularzu, aby lepiej poznać Twoją firmę i poprawnie skonfigurować konto.

Formularz zawiera pytania dotyczące m.in. kraju pochodzenia, rodzaju prowadzonej działalności oraz krajów, w 
których chcesz składać deklaracje VAT w ramach usług w zakresie podatku VAT na Amazon.

2. Skompletuj dokumenty  

Aby sporządzane deklaracje VAT były dokładne i poprawne, dostawca usług podatkowych poprosi o przesłanie 
szeregu dokumentów, w tym:

a. zaświadczeń o rejestracji jako podatnik VAT 

b. przeszłych deklaracji VAT, Intrastat i list sprzedaży WE

c. wszelkiej zaległej korespondencji z organami podatkowymi 

Wszystkie dokumenty wymagane przez dostawcę usług podatkowych są obowiązkowe, chyba że zaznaczono 
inaczej.

3. Podpisz i wyślij pełnomocnictwa 

Po zweryfikowaniu formularza i dokumentów otrzymasz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub portalu 
internetowego dostawcy usług podatkowych komplet dokumentów pełnomocnictwa do sprawdzenia, 
wydrukowania, podpisania i przesłania (zwrotu towaru) pocztą zgodnie z instrukcjami dostawcy usług 
podatkowych.

4. Podaj dodatkowe informacje na temat swoich produktów  

Na ostatnim etapie przed złożeniem deklaracji VAT podasz dodatkowe informacje na temat swoich produktów, 
korzystając z naszego szablonu pliku z informacjami o produkcie dla celów podatkowych. Więcej informacji 
znajdziesz tutaj.

Upewnij się też, że Twoje kody podatkowe produktów zostały odpowiednio zaktualizowane, jeśli sprzedajesz 
towary, które nie są opodatkowane według standardowej stawki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Mam już numer VAT, dlaczego muszę dostarczyć dokumenty?
Dostawca usług podatkowych potrzebuje wymaganych dokumentów, aby sporządzać dokładne i poprawne 
deklaracje VAT i móc je składać w Twoim imieniu. Wszystkie dokumenty wymagane przez dostawcę usług 
podatkowych są obowiązkowe, chyba że zaznaczono inaczej.

Jakie informacje o firmie i dokumenty należy dostarczyć, aby korzystać z usług w zakresie 
podatku VAT na Amazon? 
W momencie rozpoczęcia korzystania z usług w zakresie podatku VAT na Amazon zostanie Ci przydzielony 
dostawca usług podatkowych. Możesz go zmienić na preferowanego dostawcę usług podatkowych spośród 
dostawców dostępnych w kraju siedziby Twojej firmy. Twój zewnętrzny dostawca usług podatkowych określi, 
jakie dokumenty są wymagane.  

9

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202104830?
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/202104830?
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/G202088390


Podręcznik użytkownika 

Przechodzenie do sekcji Usługi w zakresie podatku VAT na Amazon w Seller Central
Aby przejść do sekcji Usługi w zakresie podatku VAT na Amazon, zaloguj się na konto Seller Central, w głównej 
sekcji nawigacji przejdź do zakładki ‘Raporty’ i kliknij ‘polecenie Zarządzaj podatkiem VAT’.

Jak długo trwa przeniesienie do usług w zakresie podatku VAT na Amazon?
Czas trwania procesu zależy od krajów, dla których przenosisz obsługę podatków do usług w zakresie podatku 
VAT na Amazon oraz od czasu dostarczenia podpisanych formularzy pełnomocnictwa. Średni czas przeniesienia 
wynosi od 2 do 4 tygodni.

Kliknij polecenie Zarządzaj 
podatkiem VAT na stronie 

głównej Seller Central.

Poniżej wymieniono najczęściej wymagane dokumenty:  

• zaświadczenia o rejestracji jako podatnik VAT

• kopia ostatniej deklaracji VAT   

• zczegółowe informacje o dacie rozpoczęcia obsługi przez dostawcę usług podatkowych

• potwierdzenie rejestracji firmy 

• dokumenty tożsamości ze zdjęciem członków zarządu

• dane logowania do systemu Government Gateway (tylko w Wielkiej Brytanii)

• wypełnione formularze pełnomocnictwa dla każdego kraju (podpisane przez sprzedawcę). 

powrót do podsumowania

Zewnętrzny dostawca usług podatkowych może poprosić Cię o dodatkowe dokumenty oprócz 
wymienionych powyżej.!
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Strona powitalna usług w zakresie podatku VAT na Amazon 

Wyświetlona zostanie strona powitalna usług w zakresie podatku VAT na Amazon. Tutaj możesz zapoznać się 
dokładnie z funkcjami i zaletami produktu.

Po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami kliknij przycisk ‘Rozpocznij teraz’ , aby kontynuować i 
zarejestrować się w usługach w zakresie podatku VAT na Amazon. 

Nastąpi przekierowanie do panelu usług w zakresie podatku VAT na Amazon. W każdej chwili możesz powrócić 
do tego panelu, klikając ‘Raporty’ w zakładce ‘przycisk Zarządzaj podatkiem VAT ’ na stronie głównej Seller 
Central.

Kliknij polecenie 
Rozpocznij teraz

Kliknij polecenie 
Rozpocznij teraz
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Rejestracja jako podatnik VAT

1. Potwierdź informacje o swoim profilu

2. Dostosuj subskrypcję

3. Wybierz partnera podatkowego

powrót do podsumowania
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Uwaga: walidacja może potrwać do dwóch dni roboczych. Jeśli istniejące numery VAT dla jednego 
lub więcej krajów nie zostaną zatwierdzone po dwóch dniach roboczych, nadal będzie można kliknąć 
przycisk Kontynuuj, aby przejść do działań dotyczących innych krajów. Kraje, dla których walidacja 
numeru VAT nadal jest w toku, będzie można dodać później z panelu Rejestracja jako podatnik VAT.!

Wskazówka: Jeśli coś wymaga aktualizacji, kliknij przycisk Edytuj, aby zaktualizować informacje, a 
następnie: ‘Potwierdź’.

1. Potwierdź informacje o swoim profilu

Na tej stronie należy podać i potwierdzić informacje o rodzaju działalności, nazwie firmy i kraju siedziby. 
Odpowiedz na wszystkie pytania z otrzymanego zestawu. Jeśli nic nie wymaga aktualizacji, kliknij przycisk 
Potwierdź, aby przejść do następnego etapu.

Podane odpowiedzi zostaną wykorzystane przez dostawcę usług podatkowych w celu przygotowania w Twoim 
imieniu niezbędnych formularzy zgłoszeniowych dla wszystkich krajów wybranych na następnym etapie, co 
pozwoli Ci zaoszczędzić czas i wysiłek.

Istniejące numery VAT:  

Jeśli już posiadasz numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT w jakimkolwiek kraju europejskim, dodaj je, 
klikając ‘przycisk Dodaj istniejący numer VAT’. Nastąpi przekierowanie na stronę ‘Ustawienia podatkowe’, 
gdzie możesz dodać wszystkie istniejące numery VAT. Po zakończeniu możesz powrócić do tego panelu 
bezpośrednio lub poprzez kliknięcie ‘przycisku Zarządzaj podatkiem VAT’ w sekcji ‘Raporty’ w głównej 
zakładce nawigacyjnej.

Wybierz odpowiednią pozycję w polu Rodzaj działalności i 
uzupełnij pola Nazwa firmy i Kraj siedziby

Dodaj informacje w sekcji Istniejący numer VAT 
(jeśli dotyczy)  
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Jeśli masz już zarejestrowany numer VAT za pośrednictwem usług w zakresie podatku VAT na Amazon 
i chcesz rozszerzyć działalność w UE, możesz w dowolnym momencie dodać brakujące kraje do usług 
w zakresie podatku VAT na Amazon, korzystając z opcji dodawania krajów.

2. Dostosuj subskrypcję

!

W tej sekcji możesz dostosować swoją subskrypcję, wybierając kraje, w których chcesz się zarejestrować jako 
podatnik VAT. Jeśli chcesz dodać jakikolwiek kraj, kliknij przycisk Dodaj kraj. Jeśli chcesz wykluczyć którykolwiek 
z wyświetlanych krajów, możesz to zrobić, klikając przycisk Usuń.

Zapoznaj się również z Regulaminem promocji Możesz też wyświetlić kartę stawek Amazon. 

3. Wybierz partnera podatkowego 
W sekcji Twój partner podatkowy zobaczysz domyślnie przypisanego do Ciebie dostawcę usług podatkowych.

Kliknij tutaj, aby zmienić partnera 
podatkowego

Wyświetl kartę 
stawek Amazon

Usuń 
kraje

Dodaj kraj

Zapoznaj się z regulaminem  
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Istnieje możliwość zmiany przypisanego domyślnie dostawcy usług podatkowych. Aby zmienić dostawcę usług 
podatkowych:

1. Kliknij polecenie ‘Kliknij tutaj’;

2. Wybierz preferowanego dostawcę usług podatkowych spośród wyświetlanych dostawców.

Jeśli nie masz opcji wyboru innego dostawcy usług podatkowych lub wymagany dostawca nie jest 
widoczny, oznacza to, że obecnie dostępni są tylko wyświetlani dostawcy usług podatkowych.

Po podpisaniu regulaminu przypisanego lub wybranego dostawcy usług podatkowych nie będzie 
można go już zmienić.

!
Aby potwierdzić subskrypcję usług w zakresie podatku VAT na Amazon, zapoznaj się z regulaminem i kliknij 
‘przycisk Zgadzam się i kontynuuję’.

3. Zapoznaj się z regulaminem dostawcy.

4. Po zakończeniu kliknij ‘przycisk Zgadzam się’, aby kontynuować. 

Zapoznaj się z regulaminem Amazon  
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4. Podaj dane kontaktowe
Po kliknięciu ‘przycisku Zgadzam się i kontynuuję ’wypełnij formularz kontaktowy zawierający token 
Sprzedawcy, adres e-mail, numer kontaktowy i identyfikator WeChat (jeśli dotyczy). Następnie kliknij 
pomarańczowy przycisk, aby kontynuować.  

Wypełnij formularz 
kontaktowy

Kliknij tutaj, aby 
kontynuować

Bardzo ważne jest podanie prawidłowego identyfikatora tokenu sprzedawcy oraz aktualnych danych 
kontaktowych, aby umożliwić dostawcy usług podatkowych skontaktowanie się z Tobą w celu 
dokończenia rejestracji jako podatnik VAT.!

Teraz możesz kliknąć niebieski link, aby powrócić do panelu stanu usług w zakresie podatku VAT na Amazon w 
Seller Central.

W Seller Central możesz sprawdzić stan każdego wybranego kraju. 

Twój dostawca usług podatkowych skontaktuje się z Tobą w ciągu trzech dni roboczych. Jeśli chcesz 
skontaktować się z dostawcą usług podatkowych, znajdziesz jego dane kontaktowe w panelu stanu.
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Kraj Przybliżony czas otrzymania numerów VAT po 
złożeniu wniosku

Wielka Brytania od 4 do 6 tygodni

Niemcy od 6 do 14 tygodni

Francja od 9 do 11 tygodni

Włochy od 6 do 8 tygodni

Hiszpania od 6 do 8 tygodnie

Polska od 4 do 6 tygodni

Czechy od 2 do 3 tygodni

5. Rozpocznij rejestrację jako podatnik VAT u swojego dostawcy usług 
podatkowych
Dostawca usług podatkowych skontaktuje się z Tobą w sprawie dokumentów potrzebnych do rejestracji jako 
podatnik VAT i pomoże Ci w trakcie procesu. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami dostawcy usług 
podatkowych. Żadne dodatkowe działania nie są wymagane.

Ile czasu zajmie uzyskanie numerów identyfikacji podatkowej płatnika VAT?

Czas rejestracji jako podatnik VAT może znacznie się różnić w zależności od jurysdykcji. Po wypełnieniu 
formularza i skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów:

• Dostawca usług podatkowych złoży wnioski do organów podatkowych w ciągu maksymalnie pięciu dni 
roboczych.

• Organy podatkowe rozpatrują większość wniosków o rejestrację jako podatnik VAT w ciągu podanej 
niżej liczby dni: 

Dane kontaktowe dostawcy usług 
podatkowych
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Uzyskanie pomocy w procesie rejestracji jako podatnik VAT

Możesz skontaktować się bezpośrednio z dostawcą usług podatkowych, jeśli potrzebujesz pomocy w 
przypadkach podanych poniżej:

1. przeniesienie obsługi podatku VAT i proces rejestracji jako podatnik VAT obsługiwany przez dostawcę 
usług podatkowych

2. deklaracje VAT obsługiwane bezpośrednio przez dostawcę usług podatkowych

3. zarządzanie powiadomieniami dotyczącymi podatków i karami podatkowymi

4. doradztwo podatkowe i konsultacje*.

Dane kontaktowe partnera podatkowego podano w panelu rejestracji jako podatnik VAT w Seller Central.

Możesz też skontaktować się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży Amazon w sprawach, w których dostawca 
usług podatkowych nie był w stanie Ci pomóc, oraz w przypadkach podanych poniżej:

1. dodawanie i usuwanie krajów

2. anulowanie subskrypcji

3. pytania związane z Seller Central

4. deklaracje VAT za pośrednictwem Seller Central

5. szczegóły promocji dotyczącej VAT i opłaty.

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży Amazon.

* Doradztwo podatkowe i konsultacje z dostawcą usług podatkowych nie są obsługiwane przez Amazon. W ramach usług w zakresie 
podatku VAT na Amazon dostawca usług podatkowych oferuje usługi związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących podatku VAT, 
natomiast nie świadczy usług doradztwa podatkowego. Jeśli interesują Cię dodatkowe usługi, takie jak doradztwo podatkowe, możesz 
nawiązać oddzielną współpracę z dostawcą, poza usługami w zakresie podatku VAT na Amazon. 

W razie potrzeby skontaktuj się z doradcą podatkowym w celu uzyskania porady podatkowej.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z dodatkowymi usługami oferowanymi przez 
naszych dostawców usług podatkowych i ich opłatami ›

6. Uzyskaj numery VAT
Gratulujemy otrzymania numeru! 

Po uzyskaniu numerów VAT i certyfikatu podatkowego DE zostaną one dodane do Twojego konta w Seller 
Central. Możesz się również spodziewać wiadomości e-mail zawierającej szczegółowe informacje o tym, jak 
zacząć składać deklaracje VAT za pośrednictwem usług w zakresie podatku VAT na Amazon.

Certyfikaty rejestracji jako podatnik VAT będzie można pobrać bezpośrednio z panelu stanu. Możesz wówczas 
rozpocząć składanie deklaracji VAT, klikając ‘polecenie Rozpocznij składanie deklaracji VAT’.

Numery VAT zostaną automatycznie przesłane na stronę ustawień podatkowych..

Kliknij tutaj, aby pobrać 
certyfikat VAT

Kliknij polecenie Rozpocznij 
składanie deklaracji VAT
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Często zadawane pytania

Na koncie w Seller Central w menu Zarządzaj swoimi usługami wyświetla się informacja, 
że „kwalifikuję się” do usług w zakresie podatku VAT na Amazon. Co to znaczy?

1. 

Dokonano rejestracji w usługach w zakresie podatku VAT na Amazon poprzez akceptację regulaminu 
Możesz teraz wyświetlić element nawigacyjny Zarządzaj ‘podatkiem VAT ’(w Seller Central, sekcja ‘Raporty’ 
) ii wybrać usługi VAT dla obsługiwanych krajów. Dopóki nie zapiszesz się do usług VAT dla wybranego kraju, 
nie ma żadnych opłat za usługę.

Aby zarejestrować się w jednym lub kilku krajach w celu korzystania z usług w zakresie podatku VAT na 
Amazon, przejdź do sekcji Zarządzaj ‘podatkiem VAT ’ i wybierz kraje zgodnie z opisem w rozdziale 
Rejestracja jako podatnik VAT. Jeśli kwalifikujesz się do usługi, otrzymasz powiadomienie o odpowiedniej 
opłacie za wybrane kraje. Wybrane kraje i opłaty potwierdzisz, klikając ‘pozycję Zgadzam się i kontynuuję’ 
. zu bestätigen. Dopiero po takim potwierdzeniu zapiszesz się do wybranych usług w zakresie podatku VAT 
na Amazon. Odpowiednie opłaty roczne będą wówczas pobierane z Twojego konta sprzedawcy.

Czy są jakieś aktywne promocje?2. 

Więcej informacji o opłatach za usługi w zakresie podatku VAT na Amazon i aktualnej promocji znajdziesz  
tutaj. 

Jak przebiega proces płatności? Czy mam najpierw zapłacić dostawcom usług 
podatkowych, aby następnie otrzymać zwrot kosztów?

3. 

Opłata za rejestrację jako podatnik VAT, usługi w zakresie składania deklaracji VAT i przedstawicielstwa 
podatkowego zostanie pobrana bezpośrednio z głównego konta Amazon Seller Central. Przed obciążeniem 
konta wyślemy wiadomość z kwotą, która ma zostać pobrana, i dokładną datą obciążenia. Nie musisz 
płacić dostawcom usług podatkowych. W stosownych przypadkach opłaty zostaną pobrane przez Amazon 
bezpośrednio po okresie promocji.

Jeśli interesują Cię dodatkowe usługi, takie jak doradztwo podatkowe, możesz nawiązać oddzielną współpracę 
z dostawcą usług podatkowych poza usługami w zakresie podatku VAT na Amazon. Kliknij tutaj, aby 
zapoznać się z dodatkowymi usługami oferowanymi przez naszych dostawców usług podatkowych i ich 
opłatami.

Czy miesięczna opłata za usługi w zakresie podatku VAT na Amazon obejmuje podatek 
VAT związany z opłatą abonamentową?

4. 

Cena nie obejmuje podatku VAT związanego z opłatą abonamentową za usługi w zakresie podatku VAT 
na Amazon. W stosownych przypadkach wartość ta zostanie uwzględniona na fakturze i potrącona z salda 
Twojego konta Amazon Seller Central. Będzie ona widoczna jako Różne korekty na stronie ‘Transakcje’. 
als ‘Sonstige Anpassungen’ sehen. Sie können den Umsatzsteuerbetrag über Ihre regelmäßige 
Umsatzsteuererklärung als normale Umsatzsteuergebühr zurückfordern.

Kiedy zostanie pobrana opłata?5. 

Jednorazowa opłata za rejestrację jako podatnik VAT zostanie pobrana, w podziale na kraj, po zarejestrowaniu 
się w usługach w zakresie podatku VAT na Amazon. W przypadku usług składania deklaracji VAT i 
przedstawicielstwa podatkowego, w stosownych przypadkach, zaczniemy 
pobierać miesięczną opłatę po wygenerowaniu pierwszej deklaracji lub po 
zakończeniu okresu promocji.

powrót do podsumowania
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Nie mówię po angielsku. Czy dostawcy usług podatkowych mówią po chińsku?6. 

Tak, wszyscy dostawcy usług podatkowych mogą świadczyć usługi w języku chińskim.

Czy mogę wybrać dostawcę usług podatkowych, który będzie wspierał mnie podczas 
rejestracji jako podatnik VAT i składania deklaracji?

7. 

Kraj do rejestracji jako podatnik VAT lub przelewów został dodany lub usunięty 
bezpośrednio u dostawcy usług podatkowych. Dlaczego nie jest to odzwierciedlone na 
panelu?

8. 

Panel został wygenerowany po wybraniu krajów objętych subskrypcją w momencie potwierdzenia 
rejestracji. Nie będzie on aktualizowany w przypadku uzgodnienia nowego zestawu krajów bezpośrednio z 
dostawcą usług podatkowych po zakończeniu rejestracji w usłudze. 

Będziemy jednak współpracować z Twoim dostawcą usług podatkowych, aby składanie deklaracji VAT online 
odbywało się na podstawie aktualnej, najnowszej listy krajów uzgodnionych z dostawcą usług podatkowych. 
Powiadomimy Cię pocztą elektroniczną o wydaniu certyfikatu VAT. Możesz wówczas rozpocząć składanie 
deklaracji online dla każdego wybranego kraju.

Kraje możesz usunąć tylko na etapie rejestracji jako podatnik VAT. Po zakończeniu rejestracji i rozpoczęciu 
składania deklaracji VAT opcja ta nie będzie już dostępna.

Gdy rejestrujesz się w usługach w zakresie podatku VAT na Amazon, masz możliwość zmiany domyślnego 
dostawcy usług podatkowych przydzielonego w momencie rejestracji w usłudze.

Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Przejdź do sekcji Seller Central > Raporty > Zarządzaj podatkiem VAT 

2. Przewiń w dół do sekcji ‘Twój partner podatkowy’

3. Kliknij polecenie ‘Kliknij tutaj ’(na niebiesko), jeśli chcesz zmienić domyślnego dostawcę usług 
podatkowych 

4. Możesz teraz wybrać dostawcę usług podatkowych.

5. Kliknij przycisk ‘Zgadzam się i kontynuuję’, aby zapoznać się z regulaminem nowo wybranego 
dostawcy usług podatkowych. Jeśli w wyświetlonym oknie klikniesz ‘Zgadzam’ się, nie będziesz 
już mieć możliwości zmiany dostawcy usług podatkowych. Jeśli zamkniesz wyświetlone okno bez 
kliknięcia ‘Zgadzam się’, nadal będziesz mieć możliwość zmiany dostawcy usług podatkowych.

Jeśli nie masz opcji wyboru innego dostawcy usług podatkowych lub wymagany dostawca nie jest 
widoczny, oznacza to, że obecnie dostępni są tylko wyświetlani dostawcy usług podatkowych.

Po podpisaniu regulaminu przypisanego lub wybranego dostawcy usług podatkowych nie będzie 
można go już zmienić.

!
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Wniosek o przeniesienie obsługi podatkowej został złożony. Kiedy zewnętrzny dostawca 
usług podatkowych zacznie składać moje deklaracje VAT?  

9. 

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów dostawca usług podatkowych przedstawi je 
organom podatkowym i rozpocznie proces przeniesienia obsługi podatkowej. Po zakończeniu tego procesu 
i pomyślnej zmianie dostawcy usług podatkowych na usługi w zakresie 
podatku VAT na Amazon dostawca usług podatkowych wprowadzi Cię do 



Kto będzie się zajmować moimi deklaracjami VAT w trakcie procesu przenoszenia obsługi 
podatkowej? 

10. 

Do sprzedawcy należy zadbanie o to, aby poprzedni dostawca usług podatkowych składał deklaracje VAT 
podczas procesu przenoszenia.

Czy mogę wybrać datę rozpoczęcia składania deklaracji VAT przez zewnętrznego 
dostawcę usług podatkowych w usługach w zakresie podatku VAT na Amazon? 

11. 

Uzyskasz możliwość podania preferowanej daty rozpoczęcia podczas wypełniania formularza z 
informacjami o firmie. Nie będzie można jednak wybrać dokładnej daty rozpoczęcia składania deklaracji 
VAT za pośrednictwem usług w zakresie podatku VAT na Amazon.

Czy przeniesienie obsługi do usług w zakresie podatku VAT na Amazon będzie miało 
jakikolwiek wpływ na mój aktualny numer VAT?

12. 

Nie, nie będzie to miało żadnego wpływu. Posiadane numery VAT nadal będą ważne. Jeśli jednak korzystasz 
z systemu ryczałtowego w Wielkiej Brytanii, konieczna będzie zmiana na system standardowy. 

Jaka jest opłata za przeniesienie obsługi podatkowej do usług w zakresie podatku VAT na 
Amazon?

13. 

Przeniesienie obsługi podatkowej do usług w zakresie podatku VAT na Amazon jest bezpłatne. Dopiero po 
pierwszym cyklu składania deklaracji nastąpi obciążenie kosztem złożenia deklaracji VAT. Kliknij tutaj, 
aby dowiedzieć się więcej o naszych opłatach i aktualnych promocjach.

Możesz skontaktować się bezpośrednio z dostawcą usług podatkowych, jeśli potrzebujesz pomocy w 
przypadkach podanych poniżej:

1. przeniesienie obsługi podatku VAT i proces rejestracji jako podatnik VAT obsługiwany przez 
dostawcę usług podatkowych

2. deklaracje VAT obsługiwane bezpośrednio przez dostawcę usług podatkowych

3. zarządzanie powiadomieniami dotyczącymi podatków i karami podatkowymi

4. doradztwo podatkowe i konsultacje*.

Dane kontaktowe partnera podatkowego podano w panelu rejestracji jako podatnik VAT w Seller 
Central.

Możesz też skontaktować się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży Amazon w sprawach, w których 
dostawca usług podatkowych nie był w stanie Ci pomóc oraz w przypadkach podanych poniżej:

1. dodawanie i usuwanie krajów

2. anulowanie subskrypcji

Jak mogę uzyskać pomoc, jeśli wystąpią problemy podczas procesu rejestracji?14. 
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systemu, aby składać Twoje deklaracje. Twoje deklaracje VAT zostaną skonfigurowane zarówno w systemie 
Amazon, jak i w systemie dostawcy usług podatkowych, który zacznie je wówczas składać.

*Doradztwo podatkowe i konsultacje z dostawcą usług podatkowych nie są obsługiwane przez Amazon. Można je uzgodnić 
bezpośrednio z dostawcą usług podatkowych za dodatkową opłatą. Kliknij tutaj 
aby zapoznać się z opłatami za niektóre dodatkowe usługi oferowane przez naszych 
partnerów.

https://www.amazon.pl/vat
https://www.amazon.pl/vat
https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html
https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html
https://m.media-amazon.com/images/G/02/VISA/Tax_Provider_Selection_Flyer_EN_v1.2.pdf


3. pytania związane z Seller Central

4. deklaracje VAT za pośrednictwem Seller Central

5. szczegóły promocji dotyczącej VAT i opłaty.

Kliknij tutaj, aby skontaktować się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży Amazon.
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https://sellercentral-europe.amazon.com/help/hub/support/browse-GB-visa-filing-VISA-acronym


Amazon tylko udostępnia interfejs usług w zakresie podatku VAT wraz z technologią. Rozwiązanie to 
może pomóc Tobie i dostawcy usług podatkowych skonsolidować dane 
transakcji i wygodniej zarządzać zobowiązaniami z tytułu podatku VAT. !

Usługi w zakresie podatku VAT na Amazon – 
sprzedawcy z siedzibą w Europie: Kraje UE i 
Wielka Brytania
Dlaczego warto dołączyć do usług w zakresie podatku VAT na 
Amazon?
Usługi w zakresie podatku VAT na Amazon to wygodne i opłacalne rozwiązanie do obsługi rejestracji jako 
podatnik VAT, składania deklaracji i przekazywania dokumentów w celu spełnienia wymogów. Gdy rozpoczniesz 
subskrypcję tych usług, zostanie Ci przypisany dostawca usług podatkowych, który poprowadzi Cię przez 
proces rejestracji jako podatnik VAT. Po otrzymaniu numerów identyfikacji podatkowej płatnika VAT możesz 
już składać deklaracje VAT w Seller Central.

• Aktywacja składania deklaracji online: Po uzyskaniu wszystkich numerów VAT dla wybranych krajów 
będziesz składać deklaracje online w Seller Central.

• Zintegrowana usługa w Seller Central: Raporty Seller Central dotyczące transakcji Amazon (sprzedaż, 
zwroty towarów, transgraniczne przemieszczanie zapasów) są zintegrowane z usługami w zakresie 
podatku VAT na Amazon i są automatycznie udostępniane dostawcy usług podatkowych wraz z danymi 
spoza Amazon i danymi zaimportowanymi (przesłanymi przez Ciebie w Seller Central) w celu obliczenia 
wartości netto zobowiązań z tytułu podatku VAT.

• Opłacalność: Miesięczna opłata abonamentowa rozpoczynająca się już od 33,30 EUR za kraj 
miesięcznie (plus dodatkowa opłata za przedstawicielstwo podatkowe w stosownych przypadkach).

• Dostosowanie krajów rejestracji jako podatnik VAT i składania deklaracji: Możesz zarejestrować 
się i składać deklaracje w Wielkiej Brytanii (UK), Niemczech (DE), Francji (FR), Włoszech (IT), Hiszpanii 
(ES), Polsce (PL) i Czechach (CZ) (minimum 1 kraj, maksymalnie 7 krajów).

Więcej informacji o aktualnej promocji znajdziesz tutaj ›

Jaką rolę odgrywa Amazon w świadczeniu usług w zakresie 
podatku VAT na Amazon?
Amazon prowadzi i udostępnia interfejs usług w zakresie podatku VAT na Amazon w ramach Seller Central. 
Za pośrednictwem Seller Central sprzedawcy Amazon mogą:

• pozyskać i przesłać dokumenty wymagane do rejestracji jako podatnik VAT, postępując zgodnie z 
instrukcjami krok po kroku.

• przesłać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych przez dostawcę usług podatkowych do 
rejestracji jako podatnik VAT.

• przeglądać skonsolidowane raporty Amazon dotyczące transakcji VAT

• dostarczać transakcje sprzedaży i zakupów poza Amazon (w stosownych przypadkach)

• przeglądać raporty dotyczące deklaracji VAT

• sprawdzać kwoty płatności VAT

powrót do podsumowania
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https://www.amazon.pl/vat


Kim jest dostawca usług podatkowych i jaką pełni rolę?
Dostawca usług podatkowych to partner zewnętrzny, który pomoże Ci w spełnieniu wymogów prawnych 
dotyczących składania deklaracji VAT. 

Gdy zarejestrujesz się w usługach w zakresie podatku VAT na Amazon, przejdziesz przez proces rejestracji jako 
podatnik VAT zgodnie z opisem w niniejszym podręczniku i będziesz składać deklaracje VAT. Na potrzeby tej 
usługi Amazon współpracuje z globalnym dostawcą usług podatkowych Avalara.

Dostawca usług podatkowych uzyska w Twoim imieniu numery VAT i przekaże Ci je.

Podczas rejestracji dostawca usług podatkowych sprawdzi Twoje dane i dokumenty pod kątem dokładności 
i kompletności oraz złoży wniosek o nadanie numerów VAT w Twoim imieniu do odpowiednich organów. 
Gdy zgłoszenie zostanie rozpatrzone, uzyskasz numer VAT, co umożliwi rozpoczęcie składania deklaracji. Gdy 
zgłoszenie zostanie rozpatrzone, uzyskasz numer VAT, co umożliwi rozpoczęcie składania deklaracji.

W odniesieniu do regularnych deklaracji VAT Twój dostawca usług podatkowych:

• przygotuje raporty dotyczące deklaracji VAT na podstawie danych transakcji (na Amazon i spoza 
Amazon, sprawdzonych i dostarczonych przez Ciebie)

• prześle końcowe raporty VAT w Twoim imieniu właściwym organom.

• obliczy Twoje miesięczne lub kwartalne zobowiązanie z tytułu podatku VAT ze szczegółami płatności w 
podziale na kraj, aby umożliwić Ci efektywne inicjowanie płatności.

Dostawca usług podatkowych świadczy usługi w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi 
podatku VAT, ale nie świadczy usług doradztwa podatkowego (o ile nie nawiążesz z nim oddzielnej 
współpracy dotyczącej usług doradczych poza usługami w zakresie podatku VAT na Amazon). W razie 
potrzeby skontaktuj się z doradcą podatkowym w celu uzyskania porady podatkowej.
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Amazon nie świadczy usług w zakresie przestrzegania przepisów podatkowych, takich jak rejestracja 
jako podatnik VAT lub składanie deklaracji, ani usług doradztwa podatkowego. Otrzymasz wskazówki 
dotyczące procesu gromadzenia i przesyłania dokumentów, aby zakończyć rejestrację jako podatnik 
VAT online.

Masz już numer VAT – jakie czynności należy wykonać, aby 
rozpocząć składanie deklaracji w ramach usług w zakresie 
podatku VAT na Amazon?
Aby rozpocząć składanie deklaracji w ramach usług w zakresie podatku VAT na Amazon, przejdź do sekcji 
‘Raporty’ na stronie Seller Central i kliknij ‘Zarządzaj podatkiem VAT’. W ten sposób przejdziesz na stronę 
usług w zakresie podatku VAT na Amazon. Przewiń do sekcji ‘Potrzebujesz pomocy tylko z deklaracjami?’ w 
której znajduje się opis procesu, i kliknij ‘polecenie Rozpocznij teraz’.

https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/vat-services?ref=RegHandbook
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Kliknij polecenie 
Rozpocznij teraz.

1. Wypełnij formularz internetowy 

Wypełnij formularz online, podając podstawowe informacje o swojej firmie. Przekierowanie do formularza 
nastąpi po kliknięciu Rozpocznij teraz. Dostawca usług podatkowych i usług w zakresie podatku VAT na Amazon 
wykorzysta podane odpowiedzi, aby lepiej poznać Twoją firmę i poprawnie skonfigurować konto.

Dostosujemy formularz do konkretnych potrzeb na podstawie podanych informacji na temat kraju siedziby, 
rodzaju działalności oraz krajów, w których chcesz złożyć wniosek o rejestrację jako podatnik VAT za 
pośrednictwem usług w zakresie podatku VAT na Amazon.

2. Skompletuj dokumenty 

Aby sporządzane deklaracje VAT były dokładne i poprawne, dostawca usług podatkowych może poprosić o 
przesłanie szeregu dokumentów, w tym:

a. zaświadczeń o rejestracji jako podatnik VAT  

b. przeszłych deklaracji VAT, Intrastat i list sprzedaży WE  

c. wszelkiej zaległej korespondencji z organami podatkowymi.

Szczegółowe informacje o dokumentach do dostarczenia znajdują się bezpośrednio w panelu online. Wszystkie 
dokumenty wymienione w panelu są obowiązkowe, chyba że zaznaczono inaczej.

3. Podpisz i wyślij pełnomocnictwa  

Po zweryfikowaniu formularza i dokumentów możesz pobrać zestaw pełnomocnictw do sprawdzenia, 
wydrukowania, podpisania i odesłania lub zwrotu pocztą zgodnie z instrukcjami na adres wskazany w panelu.

4. Podaj dodatkowe informacje na temat swoich produktów 

Na ostatnim etapie przed złożeniem deklaracji VAT podasz dodatkowe informacje na temat swoich produktów, 
korzystając z naszego szablonu pliku z informacjami o produkcie dla celów podatkowych. Dowiedz się więcej.

Upewnij się też, że Twoje kody podatkowe produktów zostały odpowiednio zaktualizowane, jeśli sprzedajesz 
towary, które nie są opodatkowane według standardowej stawki. Dowiedz się więcej.

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202104830?language=en_GB&ref=su_202104830_cont_202159300
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/G202088390


Postępuj zgodnie z instrukcjami 
w sekcji Następne kroki

5. Rozpocznij składanie deklaracji VAT za pośrednictwem usług w zakresie podatku VAT na Amazon

Po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w panelu online dostawca usług podatkowych przekaże 
dokumenty i informacje organom podatkowych. Będzie można wówczas rozpocząć składanie deklaracji 
zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w panelu stanu w sekcji ‘Następne kroki’.
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Mam już numer VAT, dlaczego muszę dostarczyć dokumenty?

Dostawca usług podatkowych potrzebuje wymaganych dokumentów, aby sporządzać dokładne i poprawne 
deklaracje VAT. Wymagane dokumenty obejmują:

1. zaświadczenia o rejestracji jako podatnik VAT  

2. przeszłe deklaracje VAT, Intrastat i listy sprzedaży WE 

Wszystkie dokumenty wymienione w Usłudze są obowiązkowe, chyba że zaznaczono inaczej.

Jakie informacje o firmie i dokumenty należy dostarczyć, aby korzystać z usług w zakresie 
podatku VAT na Amazon? 

Po przeniesieniu do usług w zakresie podatku VAT na Amazon Twój zewnętrzny dostawca usług podatkowych 
określi, które dokumenty masz udostępnić. 

Poniżej wymieniono najczęściej wymagane dokumenty: 

• zaświadczenia o rejestracji jako podatnik VAT

• kopia ostatniej deklaracji VAT  

• szczegółowe informacje o dacie rozpoczęcia obsługi przez dostawcę usług podatkowych

• potwierdzenie rejestracji firmy

• dokumenty tożsamości ze zdjęciem członków zarządu

• dane logowania do systemu Government Gateway (tylko w Wielkiej Brytanii)

• wypełnione formularze pełnomocnictwa dla każdego kraju (podpisane przez sprzedawcę).  

Zewnętrzny dostawca usług podatkowych może poprosić Cię o dodatkowe dokumenty oprócz 
wymienionych powyżej.!

Jak długo trwa przeniesienie do usług w zakresie podatku VAT na Amazon?

Czas trwania procesu zależy od krajów, dla których przenosisz obsługę podatków 
do usług w zakresie podatku VAT na Amazon oraz od czasu dostarczenia 
podpisanych formularzy pełnomocnictwa. Średni czas przeniesienia wynosi od 
2 do 4 tygodni.



Podręcznik użytkownika
Przechodzenie do sekcji Usługi w zakresie podatku VAT na 
Amazon w Seller Central 
Aby przejść do sekcji “Usługi w zakresie podatku VAT na Amazon” zzaloguj się na konto Seller Central, w 
głównej sekcji nawigacji przejdź do zakładki “Raporty”, i kliknij “polecenie Zarządzaj podatkiem VAT”.

Kliknij polecenie Zarządzaj 
podatkiem VAT na stronie 

głównej Seller Central

Po kliknięciu ‘Zarejestruj’, się nastąpi przekierowanie do usług w zakresie podatku VAT na Amazon. Po kliknięciu  
‘Zarejestruj’, się możesz w każdej chwili powrócić do usług w zakresie podatku VAT na Amazon, klikając ‘Raporty’ 
i wybierając ‘Zarządzaj podatkiem VAT ’w Seller Central.

powrót do podsumowania
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https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/vat-services?ref=RegHandbook


Strona powitalna usług w zakresie podatku VAT na Amazon 

Wyświetlona zostanie strona powitalna usług w zakresie podatku VAT na Amazon. Tutaj możesz zapoznać się 
dokładnie z funkcjami i zaletami produktu.

Kliknij polecenie 
Rozpocznij teraz

Kliknij polecenie 
Rozpocznij teraz

Po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami kliknij ‘przycisk Rozpocznij teraz’, aby kontynuować i 
zarejestrować się w usługach w zakresie podatku VAT na Amazon.

Nastąpi przekierowanie do panelu usług w zakresie podatku VAT na Amazon. W każdej chwili możesz powrócić 
do tego panelu, klikając ‘przycisk Zarządzaj podatkiem VAT ’ w zakładce ‘Raporty’ na stronie głównej Seller 
Central.
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Rejestracja jako podatnik VAT

1. Potwierdź informacje o swoim profilu

2. Dostosuj subskrypcję

powrót do podsumowania
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Uwaga: Walidacja istniejących numerów może potrwać do dwóch dni roboczych. Jeśli istniejące 
numery VAT dla jednego lub kilku krajów nie zostaną zatwierdzone po dwóch dniach roboczych, nadal 
będzie można kliknąć przycisk Kontynuuj, aby przejść do działań dotyczących innych krajów. Kraje, dla 
których walidacja numeru VAT nadal jest w toku, będzie można dodać 
później z panelu Rejestracja jako podatnik VAT.

!

Potwierdź informacje o swoim profilu1. 

Na tej stronie podaj i potwierdź informacje o rodzaju działalności, nazwie firmy i kraju siedziby. Odpowiedz 
na wszystkie pytania z otrzymanego zestawu. Jeśli nic nie wymaga aktualizacji, kliknij ‘przycisk Potwierdź’ 
klicken, aby przejść do następnego etapu.

Jeśli coś wymaga aktualizacji, kliknij ‘przycisk Edytuj’ , aby zaktualizować informacje. 

Odpowiedzi podane w formularzu zostaną wykorzystane przez dostawcę usług podatkowych w celu 
przygotowania w Twoim imieniu niezbędnych formularzy zgłoszeniowych dla wszystkich wybranych 
krajów, co pozwoli zaoszczędzić czas i wysiłek.

W przypadku wykrycia błędu w rodzaju działalności lub nazwie firmy w panelu pojawi się powiadomienie 
o błędzie wraz z instrukcjami, aby go skorygować. Skoryguj błędy, postępując zgodnie z podanymi 
instrukcjami. Nowe informacje zostaną zaktualizowane w panelu w czasie rzeczywistym.!

Istniejące numery VAT: 
Jeśli już posiadasz numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT w jakimkolwiek kraju europejskim, dodaj je, 
klikając ‘przycisk Dodaj istniejący numer VAT’. Nastąpi przekierowanie na stronę ‘Ustawienia podatkowe’ 
gdzie możesz dodać wszystkie istniejące numery VAT. Po zakończeniu możesz powrócić do tego panelu 
bezpośrednio lub poprzez kliknięcie ‘przycisku Zarządzaj podatkiem VAT ’ w sekcji ‘Raporty’ w głównej 
zakładce nawigacyjnej.

Uzupełnij pola Rodzaj działalności, Nazwa firmy i Kraj siedziby

Dodaj informacje w sekcji Istniejący numer VAT 
(jeśli dotyczy) 
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Aby potwierdzić subskrypcję usług w zakresie podatku VAT na Amazon, zapoznaj się z regulaminem i kliknij 
przycisk ‘Zgadzam się i kontynuuję’.

Zapoznaj się z 
regulaminem Amazon  

Dostosuj subskrypcję2. 

W tej sekcji możesz dostosować swoją subskrypcję, wybierając kraje, w których chcesz się zarejestrować 
jako podatnik VAT. Jeśli chcesz dodać kraj, kliknij ‘Dodaj kraj’. Jeśli chcesz wykluczyć którykolwiek z 
wyświetlanych krajów, możesz to zrobić, klikając ‘przycisk Usuń’.

Zapoznaj się również ‘z Regulaminem promocji’. W razie potrzeby możesz wyświetlić kartę stawek 
Amazon, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat opłat.

Jeśli masz już zarejestrowany numer VAT za pośrednictwem usług w zakresie podatku VAT na Amazon 
i chcesz rozszerzyć działalność w UE, możesz w dowolnym momencie dodać brakujące kraje do usług 
w zakresie podatku VAT na Amazon poprzez opcję dodawania krajów.

W zależności od tego, czy dla danego kraju masz ważny numer VAT zarejestrowany w Seller Central 
czy nie, zostanie zainicjowana rejestracja jako podatnik VAT lub składanie deklaracji VAT dla tego kraju. 

• Ważny numer VAT zarejestrowany w Seller Central – zainicjowane zostanie składanie deklaracji 
VAT

• Ważny numer VAT nie zarejestrowany w Seller Central – zainicjowana zostanie rejestracja jako 
podatnik VAT

!

Wyświetl kartę 
stawek Amazon

Usuń kraje

Dodaj kraj

Zapoznaj się z regulaminem
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Wskazówki z dodatkowymi 
informacjami

Podaj informacje o firmie i prześlij dokumenty do weryfikacji3. 

W panelu stanu będziesz mieć możliwość wykonania następujących czynności:

a) Podaj informacje o swojej firmie w formularzu online

Po zakończeniu nastąpi przekierowanie do panelu stanu. W tym panelu będziesz mieć możliwość 
wyświetlenia stanu subskrypcji według poszczególnych krajów.  

3. Podaj informacje o firmie i prześlij dokumenty

Podaj informacje o 
firmie
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Upewnij się, że 
wszystkie informacje 
podane w formularzu 
online są zgodne 
z informacjami 
w dokumentach 
firmowych.

!

b) Skompletuj i prześlij dokumenty do weryfikacji

Po zakończeniu wprowadzania informacji o firmie kliknij przycisk ‘Start’ obok pozycji ‘Dokumenty’.

Nastąpi przekierowanie na ‘stronę Skompletuj i prześlij dokumenty do weryfikacji’. Znajdziesz na niej 
listę potrzebnych dokumentów, opisy i przykłady dokumentów oraz dostosowane na podstawie Twojej 
lokalizacji instrukcje, jak uzyskać niezbędne dokumenty od organów podatkowych w Twoim kraju.

Skompletuj wymagane dokumenty i prześlij zeskanowane wersje oryginałów na tej stronie, klikając przycisk 
Prześlij obok każdego wymaganego dokumentu. 

Kliknij przycisk ‘Start’ obok informacji o firmie. Nastąpi przekierowanie do formularza online, w którym 
podasz wszystkie niezbędne informacje.

Proces ten zajmuje zwykle 5–10 minut. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, w formularzu znajdziesz 
przydatne wskazówki. 

Na końcu formularza możesz przejrzeć wszystkie podane informacje.

Kliknij polecenie Start 
obok pozycji Dokumenty
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W przypadku wystąpienia błędu w panelu stanu zostanie wyświetlone powiadomienie o błędzie. Możesz 
kliknąć ‘pozycję Skoryguj błędy’ aby zobaczyć opis błędu i czynności, jakie należy wykonać, aby go 
skorygować. Otrzymasz również powiadomienie e-mail, a w Seller Central pojawi się opis błędu.

Uwaga: Podejmując 
działania korygujące, 
upewnij się, że 
wszystkie błędy zostały 
poprawione, ponieważ 
w jednym dokumencie 
może znajdować się 
kilka błędów. 

!
Powiadomienie 

o błędzie i sekcja 
Następne kroki Kliknij pozycję 

Skoryguj błędy

Opisy błędów i 
czynności do ich 

skorygowania
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Pobierz, podpisz i prześlij dokumenty w formie papierowej4. 

Po zweryfikowaniu informacji o firmie i wszystkich dokumentów możesz kliknąć przycisk ‘Start’ obok 
pozycji Podpisz formularz.

Gdy informacje o firmie i wszystkie dokumenty zostaną zweryfikowane, nie będzie żadnych błędów lub 
brakujących dokumentów, będzie można przejść do następnej czynności.

Przejdź na stronę ‘Podpisz formularze ’ dla każdego kraju z poziomu panelu i wykonaj następujące 
czynności, aby kontynuować:

a) Pobierz, wydrukuj i podpisz formularze wniosków.

Ponieważ dostarczone formularze i dokumenty zostały zweryfikowane, możesz teraz kliknąć ‘przycisk 
Pobierz’ , aby pobrać:

• wstępnie wypełnione formularze wniosków

• wstępnie wypełnione pełnomocnictwo.

Wydrukuj każdy dokument i podpisać w wymaganym miejscu. Po podpisaniu 
możesz przesłać dokumenty bezpośrednio w sekcji Prześlij dokumenty 
elektroniczne.

Kliknij polecenie 
Start: Podpisz 

formularze
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b) Prześlij dokumenty elektroniczne  

Zeskanuj każdy dokument wymagany w sekcji ‘Prześlij dokumenty elektroniczne ’ (tylko jeden dokument 
każdego typu) i prześlij skany. Dokumenty te będą wyświetlane jako Zweryfikowane, gdy dostawca usług 
podatkowych ‘potwierdzi’ aże dostarczone dokumenty są poprawne.

c) Przygotuj określone dokumenty do wysłania pocztą

Skompletuj wszystkie kopie oryginalnych dokumentów zgodnie z wymaganiami. Dodaj fizycznie podpisane 
dokumenty, które zostały wydrukowane na etapie (a) wraz z oficjalnymi kopiami otrzymanymi od organów 
administracji publicznej.

(b) Prześlij dokumenty 
elektroniczne

(a) Pobierz, 
wydrukuj i podpisz 

formularze

(c) Przygotuj i wyślij 
pocztą określone 

dokumenty
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d) Wyślij podpisane formularze i oryginalne dokumenty do dostawcy usług podatkowych zgodnie 
z instrukcjami.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wysłać pocztą podpisane formularze i 
dokumenty uzupełniające do dostawcy usług podatkowych na podany adres. Jest to konieczne, ponieważ 
organy podatkowe wymagają papierowej wersji dokumentów. Po otrzymaniu dokumentów dostawca usług 
podatkowych podda je ostatecznej weryfikacji i przekaże organom podatkowym w celu przetworzenia.

Aby się upewnić, że nie pominięto żadnych dokumentów, możesz wydrukować listę kontrolną z 
podsumowaniem. Ułatwi ona przygotowanie wysyłki dla dostawcy usług podatkowych. Po wysłaniu 
dokumentów kliknij pozycję ‘Gotowe’. Będzie można wówczas śledzić, czy dostawca usług podatkowych 
otrzymał dokumenty. Teraz wszystkie etapy każdej sekcji będą widoczne jako ‘Zakończone’.

Wyniki kontroli przez dostawcę usług podatkowych (zweryfikowany stan, stan błędu) będą wyświetlane w 
panelu. Możesz je śledzić w dowolnym późniejszym terminie, wracając do usług w zakresie podatku VAT na 
Amazon w Seller Central.

W przypadku jakichkolwiek błędów lub brakujących dokumentów w składanych wnioskach otrzymasz 
powiadomienie e-mail ze szczegółowymi informacjami na ten temat. 

Podejmując działania korygujące, upewnij się, że wszystkie błędy zostały poprawione, ponieważ w 
jednym dokumencie może znajdować się kilka błędów. !

Uzyskaj numery VAT5. 

Gratulujemy otrzymania numeru! 

Po uzyskaniu numerów VAT i certyfikatu podatkowego DE zostaną one dodane do Twojego konta w Seller 
Central. Możesz się również spodziewać wiadomości e-mail zawierającej szczegółowe informacje o tym, jak 
zacząć składać deklaracje VAT za pośrednictwem usług w zakresie podatku VAT na Amazon.

Certyfikaty rejestracji jako podatnik VAT będzie można pobrać bezpośrednio z panelu stanu. Możesz 
wówczas rozpocząć składanie deklaracji VAT, klikając ‘polecenie Rozpocznij składanie deklaracji VAT’

Numery VAT zostaną automatycznie przesłane na stronę ustawień podatkowych.

Kliknij tutaj, aby pobrać 
certyfikaty VAT.

Kliknij polecenie 
Rozpocznij składanie 

deklaracji VAT
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Dodawanie nowych krajów

W razie potrzeby na tym etapie możesz dodać więcej krajów, klikając ‘polecenie Dodaj nowe kraje’. Możesz 
kliknąć ‘polecenie Dodaj nowe kraje’ , wybrać te, które chcesz dodać, i kliknąć ‘polecenie Kontynuuj’.

Na tym etapie możesz dodać istniejące numery VAT dla wybranych krajów, jeśli je masz.

Dodaj nowe kraje

Dodaj istniejące numery VAT

Kliknij polecenie 
Kontynuuj
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Kraj Przybliżony czas otrzymania numerów VAT po 
złożeniu wniosku

Wielka Brytania od 4 do 6 tygodni

Niemcy od 6 do 14 tygodni

Francja od 9 do 11 tygodni

Włochy od 6 do 8 tygodni

Hiszpania od 6 do 8 tygodnie

Polska od 3 do 6 tygodni

Czechy od 2 do 3 tygodni

Ile czasu zajmie uzyskanie numerów identyfikacji podatkowej płatnika VAT?  

Czas rejestracji jako podatnik VAT może znacznie się różnić w zależności od jurysdykcji. Po wypełnieniu 
formularza i skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów:  

• Dostawca usług podatkowych złoży wnioski do organów podatkowych w ciągu maksymalnie pięciu dni 
roboczych.

• Organy podatkowe rozpatrują większość wniosków o rejestrację jako podatnik VAT w ciągu podanej 
niżej liczby dni:  

Na tym etapie możesz sprawdzić aktualne opłaty, kraje wybrane podczas rejestracji, nowe opłaty dla krajów, 
które właśnie zostały dodane oraz nową łączną płatność za rejestrację. 

Możesz również zapoznać się ‘z obowiązującym Regulaminem promocji’.

Po sprawdzeniu tych informacji kliknij polecenie Potwierdź, aby ‘zatwierdzić’ swój wybór
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Amazon nie udziela porad podatkowych ani prawnych sprzedawcom, a rola firmy Avalara w ramach 
usług w zakresie podatku VAT na Amazon ogranicza się do składnia deklaracji VAT. W zawiązku z 
tym zalecamy skontaktowanie się z zewnętrznym doradcą podatkowym w celu uzyskania porady 
podatkowej lub prawnej.

Jeśli nie masz doradcy podatkowego, możesz kliknąć tutaj aby znaleźć firmę, która świadczy usługi 
w zakresie doradztwa podatkowego.

Uzyskanie pomocy w procesie rejestracji jako podatnik VAT

Możesz skontaktować się bezpośrednio z firmą Avalara, jeśli potrzebujesz pomocy w przypadkach podanych 
poniżej:

1. zarządzanie powiadomieniami dotyczącymi podatków

2. zmiana danych firmy po zakończeniu rejestracji jako podatnik VAT. 

Aby skontaktować się z firmą Avalara, skorzystaj z poniższej ścieżki:

Seller Central > Raporty > Złóż deklarację VAT > Często zadawane pytania > Mam pytanie związane z 
powiadomieniami z urzędu skarbowego. Jak mogę uzyskać wsparcie? > Wiadomość do doradcy podatkowego

Możesz też skontaktować się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży Amazon, aby uzyskać pomoc w każdej 
innej sprawie, klikając tutaj.

!
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Często zadawane pytania

Na koncie w Seller Central w menu Zarządzaj swoimi usługami wyświetla się informacja, 
że „kwalifikuję się” do usług w zakresie podatku VAT na Amazon. Co to znaczy?

1. 

Dokonano rejestracji w usługach w zakresie podatku VAT na Amazon, akceptując regulamin. ‘podatkiem 
VAT ’ (w Seller Central, sekcja ‘Raporty’ ) i wybrać usługi VAT dla obsługiwanych krajów. Dopóki nie zapiszesz 
się do usług VAT dla wybranego kraju, nie ma żadnych opłat za usługę.

Aby zarejestrować się w jednym lub kilku krajach w celu korzystania z usług ‘w zakresie podatku VAT ’ 
na Amazon, przejdź do sekcji Zarządzaj podatkiem VAT i wybierz kraje. Jeśli kwalifikujesz się do usługi, 
otrzymasz powiadomienie o odpowiedniej opłacie za wybrane kraje. Wybrane kraje i opłaty potwierdzisz, 
klikając ‘pozycję Zgadzam się i kontynuuję’. Dopiero po takim potwierdzeniu zapiszesz się do wybranych 
usług w zakresie podatku VAT na Amazon. Odpowiednie opłaty roczne będą wówczas pobierane z Twojego 
konta sprzedawcy..

Czy masz jakieś promocje?2. 

Więcej informacji o opłatach za usługi w zakresie podatku VAT na Amazon i aktualnej promocji znajdziesz  
tutaj. 

Jak przebiega proces płatności? Czy mam najpierw zapłacić dostawcom usług 
podatkowych, aby następnie otrzymać zwrot kosztów?

3. 

Opłata za rejestrację jako podatnik VAT, usługi w zakresie składania deklaracji VAT i przedstawicielstwa 
podatkowego zostanie pobrana bezpośrednio z głównego konta Amazon Seller Central. Przed obciążeniem 
konta wyślemy wiadomość z kwotą, która ma zostać pobrana, i dokładną datą obciążenia. Nie musisz 
płacić dostawcom usług podatkowych. W stosownych przypadkach opłaty zostaną pobrane przez Amazon 
bezpośrednio po okresie promocji.

Jeśli interesują Cię dodatkowe usługi, takie jak doradztwo podatkowe, możesz nawiązać oddzielną 
współpracę z dostawcą usług podatkowych poza usługami w zakresie podatku VAT na Amazon.

Czy miesięczna opłata za usługi w zakresie podatku VAT na Amazon obejmuje podatek 
VAT związany z opłatą abonamentową?

4. 

Cena nie obejmuje podatku VAT związanego z opłatą abonamentową za usługi w zakresie podatku VAT 
na Amazon. W stosownych przypadkach wartość ta zostanie uwzględniona na fakturze i potrącona z salda 
Twojego konta Amazon Seller Central. Będzie ona widoczna jako Różne korekty na stronie ‘Transakcje’ 
als ‘Sonstige Anpassungen’ sehen. Sie können den Umsatzsteuerbetrag über Ihre regelmäßige 
Umsatzsteuererklärung als normale Umsatzsteuergebühr zurückfordern.

powrót do podsumowania
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Kiedy zostanie pobrana opłata?5. 

Jednorazowa opłata za rejestrację jako podatnik VAT zostanie pobrana, w podziale na kraj, po zarejestrowaniu 
się w usługach w zakresie podatku VAT na Amazon. W przypadku usług składania deklaracji VAT i 
przedstawicielstwa podatkowego, w stosownych przypadkach, zaczniemy pobierać miesięczną opłatę po 
wygenerowaniu pierwszej deklaracji lub po zakończeniu okresu promocji.

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202103520?language=en_GB&ref=su_202103520_cont_202159300
https://www.amazon.pl/vat


Dlaczego muszę dostarczyć dokumenty?7. 

Dlaczego muszę dostarczyć dokumenty w kilku egzemplarzach?8. 

Każdy wniosek o rejestrację podatku VAT jest przetwarzany przez właściwe dla danego kraju organy 
podatkowe. Z tego powodu w zależności od wyboru usług w zakresie podatku VAT wymagane może być 
dostarczenie do siedmiu oficjalnych kopii danego dokumentu (po jednym dla każdego organu podatkowego).

Co rozumie się przez „oficjalną kopię”? Czy zamiast tego mogę przesłać kserokopię?9. 

„Oficjalna kopia” jest odpisem lub wypisem dokumentu wydanym przez odpowiedni organ podatkowy lub 
rządowy. O ile nie zaznaczono inaczej, kserokopie, pliki do pobrania i wydrukowane zrzuty ekranów nie 
będą akceptowane przez organy podatkowe w miejsce „oficjalnej kopii”.

Dlaczego poproszono mnie o poświadczenie notarialne kilku dokumentów i opatrzenie 
ich apostille?

10. 

Aby mieć pewność, że określone rodzaje dokumentów są urzędowymi i ważnymi kopiami, niektóre organy 
podatkowe przyjmą wyłącznie oficjalne kopie poświadczone notarialnie.

Kim jest notariusz?

Notariusz jest urzędnikiem publicznym upoważnionym do wykonywania określonych czynności prawnych, 
w tym do poświadczania dokumentów na potrzeby posługiwania się nimi w innych jurysdykcjach.

Dlaczego muszę wypełnić formularz?6. 

Aby dokonać rejestracji jako podatnik VAT, lokalne organy podatkowe wymagają podania określonych 
podstawowych informacji o Twojej firmie. Dostawca usług podatkowych korzysta głównie z odpowiedzi 
podanych w formularzu, aby wstępnie wypełnić w Twoim imieniu niezbędne formularze zgłoszeniowe dla 
wszystkich wybranych krajów, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek.

11. 

W ramach procesu rejestracji lokalne organy podatkowe wymagają, aby do wniosków o rejestrację jako 
podatnik VAT dołączone były różne dokumenty potwierdzające.

Wymagane dokumenty to między innymi:

1. zaświadczenia potwierdzające prowadzenie działalności 

2. lokalne zaświadczenia o rejestracji jako podatnik VAT 

3. oficjalne pisma z banku 

4. dowód tożsamości przedstawiciela prawnego. 

Prośba o dostarczenie dokumentów będzie dotyczyć tylko dokumentów, które są wymagane do rejestracji 
jako podatnik VAT.
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Mam trudności z uzyskaniem niektórych dokumentów. Czy mogę zarejestrować się jako 
podatnik VAT bez nich?
Nie. Wszystkie dokumenty wymagane w ramach usług w zakresie podatku VAT na Amazon są obowiązkowe. 
Bez nich nie będzie możliwe rozpatrzenie wniosków o rejestrację jako podatnik VAT.  

Jeśli masz trudności z uzyskaniem któregokolwiek z dokumentów, skontaktuj się z naszym Działem 
Obsługi Sprzedawców.

12. 

https://sellercentral.amazon.co.uk/help/hub/support/browse-GB-visa-filing-VISA-acronym
https://sellercentral.amazon.co.uk/help/hub/support/browse-GB-visa-filing-VISA-acronym


Wniosek o przeniesienie obsługi podatkowej został złożony. Kiedy zewnętrzny dostawca 
usług podatkowych zacznie składać moje deklaracje VAT?

Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów dostawca usług podatkowych przedstawi je 
organom podatkowym i rozpocznie proces przeniesienia obsługi podatkowej. Po zakończeniu tego procesu 
i pomyślnej zmianie dostawcy usług podatkowych na usługi w zakresie podatku VAT na Amazon dostawca 
usług podatkowych wprowadzi Cię do systemu, aby składać Twoje deklaracje. Twoje deklaracje VAT zostaną 
skonfigurowane zarówno w systemie Amazon, jak i w systemie dostawcy usług podatkowych, który zacznie 
je wówczas składać.

13. 

Kto będzie się zajmować moimi deklaracjami VAT w trakcie procesu przenoszenia obsługi 
podatkowej?

Do sprzedawcy należy zadbanie o to, aby poprzedni dostawca usług podatkowych składał deklaracje VAT 
podczas procesu przenoszenia.

14. 

Czy mogę wybrać datę rozpoczęcia składania deklaracji VAT przez zewnętrznego 
dostawcę usług podatkowych w usługach w zakresie podatku VAT na Amazon? 

Uzyskasz możliwość podania preferowanej daty rozpoczęcia podczas wypełniania formularza z 
informacjami o firmie. Nie będzie można jednak wybrać dokładnej daty rozpoczęcia składania deklaracji 
VAT za pośrednictwem usług w zakresie podatku VAT na Amazon.

15. 

Czy przeniesienie obsługi do usług w zakresie podatku VAT na Amazon będzie miało 
jakikolwiek wpływ na mój aktualny numer VAT?

Nie, nie będzie to miało żadnego wpływu. Posiadane numery VAT nadal będą ważne. Jeśli jednak korzystasz 
z systemu ryczałtowego w Wielkiej Brytanii, konieczna będzie zmiana na system standardowy. 

16. 

Jaka jest opłata za przeniesienie obsługi podatkowej do usług w zakresie podatku VAT na 
Amazon?

Przeniesienie obsługi podatkowej do usług w zakresie podatku VAT na Amazon jest bezpłatne. Dopiero po 
pierwszym cyklu składania deklaracji nastąpi obciążenie kosztem złożenia deklaracji VAT. Kliknij tutaj, 
aby dowiedzieć się więcej o naszych opłatach i aktualnych promocjach.

17. 

43

https://www.amazon.pl/vat
https://www.amazon.pl/vat


Pomocne linki

Usługi w zakresie podatku VAT na Amazon: rozwiązanie Seller Central do rejestracji jako podatnik 
VAT i składania deklaracji.

Strona internetowa zasobów dotyczących podatku VAT :podstawowa lokalizacja zewnętrzna 
zawierająca skonsolidowane informacje dotyczące podatku VAT.

Opłaty za usługi w zakresie podatku VAT na Amazon: ulotka opisująca usługi VAT na strukturze 
opłat Amazon.

Podręcznik dotyczący podatku VAT: opracowany przez nas materiał edukacyjny, który zawiera 
wszystkie podstawowe informacje dotyczące podatku VAT.

Usługa obliczania podatku VAT: Usługa umożliwiająca sprzedawcom Amazon obliczanie podatku 
VAT i zapewniająca funkcję fakturowania podatku VAT dla wszystkich sprzedaży Amazon.

Test sprawdzający firmy KPMG: firma KPMG opracowała test, który pomaga w zrozumieniu 
zobowiązań z tytułu podatku VAT.

powrót do podsumowania
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https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/vat-services?ref=RegHandVISALP#/welcome
https://www.amazon.pl/vat
https://m.media-amazon.com/images/G/02/VISA/VISA_Fees_Flyer_EN_v2.pdf
https://m.media-amazon.com/images/G/02/AmazonServices/Site/UK/Product/3P_VAT/EN.pdf
https://sellercentral-europe.amazon.com/tax/registrations?context=enrollment
https://litmustest.kpmg-vat-compliance.com/?ld=ELUKFBA-pages.amazonservices.com
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