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Taki Sam Start



Szanowni Państwo, Drodzy Konsumenci,

Izba Gospodarki Elektronicznej reprezentuje i wspiera interesy firm
związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych w e-Izbie. Misją e-Izby
jest rozwój polskiej branży gospodarki cyfrowej poprzez współpracę,
wymianę know-how, działania legislacyjne oraz silną i efektywną
reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej
administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz organizacjami
pozarządowymi w kraju i na świecie. Zajmujemy się również od lat
edukowaniem konsumentów z zakresu bezpiecznych zakupów w
internecie. Jednym z elementów działalności legislacyjnej jest
kampania Taki Sam Start, która trwa już drugi rok. Kierowana jest
zarówno do biznesu jak i edukacyjnie do konsumentów! Celem
kampanii jest zwrócenie uwagi konsumentów na to, co i gdzie kupują.
Dokonując zakupów u azjatyckich e-przedsiębiorców, europejscy
konsumenci mają utrudnione dochodzenie swoich podstawowych
praw, takich jak rękojmia za wady czy prawo odstąpienia od umowy
zawartej na odległość. Co więcej, produkty oferowane przez
azjatyckich e-przedsiębiorców nie są poddawane certyfikacji, przez co
nie spełniają europejskich wymogów w zakresie jakości i
bezpieczeństwa. Poprzez brak analogicznych wymogów, na rynek
europejski trafiają produkty, które stanowią realne zagrożenie dla
zdrowia i życia konsumentów.

 
Patrycja Sass-Staniszewska

Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej
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Podwójne opodatkowanie przesyłek w ramach procedury IOSS: brak przekazania nr IOSS (platforma / operatorzy),      
 Marta Kasztelan, Doradca podatkowy / Partner, Kancelaria Sowiński i Partnerzy
Zwrot przesyłek o niskiej wartości (dopuszczonych do obrotu i dostarczonych odbiorcy),                         
Witold Chomiczewski, Pełnomocnik ds. legislacji e-Izby, Radca Prawny oraz Wspólnik, Kancelaria Lubasz i Wspólnicy
 Zakup „próbek handlowych”, czyli przedsiębiorca jako konsument, Łukasz Sarek Analityk ds. gospodarki Chin.

Dziękuję za merytoryczne opracowanie materiałów:
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Zapraszam do zapoznania się z ważnymi treściami dla kupujących w Internecie na platformach poza Unią Europejską.

https://eizba.pl/taki-sam-start-rowne-ramy-konkurencyjne/
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Łukasz Sarek,
 Analityk ds. gospodarki Chin

https://eizba.pl/taki-sam-start-rowne-ramy-konkurencyjne/


1 lipca 2021 roku wszedł w życie tzw. „pakiet VAT e-commerce”, który wprowadził nowe zasady rozliczania i poboru
podatku VAT w handlu elektronicznym zarówno dla wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, jak i w
transgranicznej sprzedaży przez Internet towarów z państw trzecich spoza UE na rzecz konsumentów z krajów UE.
Nowe przepisy zakładają, że podatek VAT powinien być płacony od każdego towaru spoza UE zakupionego przez
konsumentów on-line np. na azjatyckich, brytyjskich czy amerykańskich platformach takich jak Aliexpress, Wish,
Amazon niezależnie od wartości towaru. Zmiany objęły również sklepy internetowe i platformy e-commerce z UE i
krajów trzecich, które ułatwiają sprzedaż towarów importowanych spoza UE unijnym konsumentom.

W ramach pakietu VAT e-commerce sklepy internetowe i platformy handlowe, które ułatwiają sprzedaż towarów,
mogą skorzystać z uproszczonego rozliczenia podatku VAT od przesyłek importowanych spoza UE o niewielkiej
wartości (do 150 EUR) w procedurze importu IOSS. W ramach procedury IOSS podatek VAT jest pobierany od
kupującego już w momencie zakupu towaru (zaakceptowania płatności) i odprowadzany do właściwego kraju
członkowskiego UE. Po wejściu w życie pakietu VAT e-commerce niektóre platformy sprzedażowe wprowadziły
mechanizm automatycznego doliczania kwoty podatku VAT do sprzedawanych produktów albo poboru podatku VAT
z zapłaconej ceny sprzedaży i wymagały od sprzedawców wprowadzenia stawki podatku VAT w wystawianych
ofertach. Wówczas kupujący nie musi płacić podatku VAT, kiedy zakupiony towar zostaje mu dostarczony. Przy
odprawie celnej tego towaru organom celnym zostanie podany ważny 12-cyfrowy numer rejestracyjny w systemie
IOSS sklepu internetowego lub platformy internetowej, który pobrał i rozliczył podatek VAT od nabytego towaru. 

Jeżeli należny podatek VAT od towaru zakupionego spoza UE nie został pobrany i rozliczony przy zakupie w
procedurze IOSS, kupujący musi zapłacić ten podatek w momencie dostawy towaru po jego odprawie celnej przez
organy celno-podatkowe. Zastosowanie procedury IOSS ułatwia zatem konsumentom zakup towarów spoza UE i
pozwala na ich szybkie dostarczenie nabywcy bez konieczności rozliczenia oraz zapłaty podatku przy otrzymaniu
zamówionego towaru.

Jednym z najczęstszych problemów w związku z pakietem VAT e-commerce jest podwójne opodatkowanie towarów
rozliczanych w ramach procedury IOSS tj. zarówno przy ich zakupie, jak i przy późniejszej dostawie klientowi.
Spowodowane jest to brakiem właściwego numeru IOSS sklepu internetowego lub platformy internetowej, który
dokonał już poboru i rozliczenia podatku VAT przy zakupie.

Zgodnie z informacjami unijnej Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) nie zawsze można zweryfikować
numer rejestracji w systemie IOSS podany w deklaracji celnej.

Sami konsumenci nabywając towar spoza UE powinni zwrócić uwagę na to, czy sklep internetowy lub platforma
handlowa, za pośrednictwem której dokonują zakupu jest zarejestrowana w systemie IOSS i czy przy zakupie
towarów został już od nich pobrany należny podatek VAT. Wówczas numer IOSS powinien zostać przedstawiony w
zgłoszeniu celnym właściwym organom celnym w momencie importu towaru na obszar UE.

Zgodnie z informacjami KE do końca 2021 r. w systemie IOSS zarejestrowało się ponad 8 tys. unijnych
przedsiębiorców, którzy sprowadzili w drugiej połowie 2021 r. aż 94% spośród wszystkich pozaunijnych towarów o
niskiej wartości (do 150 EUR). Istnieje więc wysokie prawdopodobieństwo, że polski konsument nabywając towar on-
line spoza UE na platformie handlowej zapłaci należny podatek VAT już przy zakupie.

Podwójne opodatkowanie przesyłek w ramach procedury
IOSS: brak przekazania nr IOSS (platforma / operatorzy) 
Marta Kasztelan
Doradca podatkowy / Partner, Kancelaria Sowiński i Partnerzy
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Głównym celem pakietu VAT e-commerce było zwiększenie ściągalności podatku VAT od przesyłek zawierających
produkty kupowane na odległość przez europejskich odbiorców od zagranicznych sprzedawców, przede wszystkim z
Chin i z innych państw azjatyckich. Te działania są jednym z elementów unijnej polityki wyrównywania szans
europejskich sprzedawców konkurujących z przedsiębiorcami z Dalekiego Wschodu.

Do czasu wejścia w życie pakietu znaczna część przesyłek sprowadzanych przez europejskich odbiorców za
pośrednictwem platform e-commerce, takich jak Aliexpress, Wish, Amazon, Banggood wchodziła na obszar UE bez
opłaconych ceł i podatków. Sprzedawcy i kupujący mogli w dość łatwy sposób stosować przy imporcie rozwiązania
takie, jak np. zaniżanie wartości przesyłek, przesyłanie zakupionych produktów jako prezentów, fałszowanie opisu
produktów itp. Nowe przepisy utrudniły proceder omijania należnych przy imporcie podatków. Pakiet VAT                  
 e-commerce dotyczy przede wszystkim transakcji B2C, czyli sprzedaży między przedsiębiorstwami a
konsumentami. W pewnym stopniu ma również wpływ na transakcje dokonywane między przedsiębiorcami - B2B,
gdyż utrudnia wykorzystanie mechanizmów zakupu towarów na chińskich platformach stworzonych dla
przedsiębiorców do unikania wnoszenia opłat z tytułu VAT w imporcie. Jednym z takich mechanizmów, który był
dotychczas wykorzystywany do omijania podatków, jest zwolnienie od podatek VAT przy imporcie produktów
oznaczanych jako próbki handlowe.

Przy imporcie produktów jako próbki handlowe związane z działalnością przedsiębiorstwa można uzyskać
zwolnienie od podatku VAT oraz od cła, jeśli sprowadzane są pojedyncze egzemplarze danego produktu lub
niewielkie jego ilości o niewielkiej wartości. Mechanizm zakupu towarów jako próbek bywał jednak wykorzystywany
przez przedsiębiorców, głównie prowadzących własną działalność gospodarczą lub prowadzących mikrofirmy,
również do zakupu produktów na użytek prywatny, co zbliżało faktycznie zakup do zakupu konsumenckiego.
Zakupów tą drogą dokonywano również na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub nawet na sprzedaż.

Po wejściu w życie pakietu VAT e-commerce niektóre z platform typu B2B dostosowały się do unijnych przepisów i
wprowadziły automatyczne doliczania VAT przy sprzedaży pojedynczych produktów lub kilku sztuk. Wprowadzenie
tego rozwiązania utrudnia unikanie opodatkowania przy imporcie. Kupujący mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat
przy imporcie, żeby uniknąć podwójnego opodatkowania, co w praktyce może być kłopotliwe. Sprawia to, że zakup
towarów jako próbek stał sie trudniejszy i coraz mniej opłacalny dla osób, które chcą tą drogą uniknąć uiszczania
należnych podatków. Na niektórych platformach można ubiegać się o zwolnienie od opłacania VAT przez
wprowadzenie do systemu numeru europejskiego VAT przedsiębiorstwa. Jeśli numer VAT zostanie zaakceptowany
przez system podatek nie zostanie doliczony do kwoty należności. W obydwu sytuacjach zarówno VAT, jak i cło są
należne i powinny zostać uiszczone, chyba że kupujący zgłosi je przy imporcie jako próbki i dostarczy odpowiednie
dokumenty. Ocena tego, czy wartość sprowadzanych próbek jest nieznaczna, leży w gestii organów celno-
skarbowych. Import jako próbek urządzeń o wyższej wartości, za które dokonano płatności wykazanej na
dokumentach przewozowych, może być kwestionowany i może zostać nałożony obowiązek uiszczenia VAT-u i cła
pomimo zgłoszenia towarów jako próbek. Do zamówień na większe ilości, traktowane jako hurtowe, podatek VAT na
platformach zazwyczaj nie jest doliczany. Importer powinien uiścić go wraz z cłem w ramach procedur importowych.
Dla takich ilości stosowana jest normalna odprawa celna. W praktyce przepisy dotyczące ilości i wartości produktów
sprowadzanych jako próbki handlowe ogranicza możliwość obejścia uiszczania danin w imporcie. Zawęża również
pulę produktów, które mogą być przedmiotem takich działań. 

Podatek VAT przy zakupie do sprzedawców oferujących swoje produkty na platformach typu B2B nie zawsze jest
jednak doliczany. W wypadku zakupu towarów jako próbek handlowych kupujący może uzgodnić bezpośrednio ze
sprzedawcą warunki płatności, sposób dostawy oraz dokumenty, jakie mają być dołączone do przesyłki. W praktyce
taki zakup jest realizowany bez zastosowania mechanizmów obowiązująch na platformie, czyli można powiedzieć,
że transakacja jest realizowana poza nią.

Dla produktów zakupionych jako próbki bezpośrednio od azjatyckiego sprzedawcy na podstawie dwustronnych
uzgodnień, gdy transakcja jest realizowana poza platformą w celu ominięcia podatku VAT lub cła, realizacja
reklamacji może być bardzo utrudniona. Nie będą miały wtedy zastosowania mechanizmy ochrony kupującego
zapewniane nie tylko przez platformy B2C, ale również częściowo przez platformy B2B, takie jak np. zwrot płatności
po zwrocie towaru, wstrzymanie płatności dla sprzedawcy do chwili otrzymania przez kupującego przesyłki itp. W
praktyce różnie bywa ze skutecznością dochodzenia roszczeń przez kupującego, jednak część platform i
sprzedawców stara się podnosić standard realizacji reklamacji. Przy zakupie produktów jako próbki kupujący ponosi
więc znacznie większe ryzyko, gdyż w wypadku niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, wad
jakościowych lub innych wad produktu może być pozbawiony możliwości dochodzenia roszczeń związanych z tymi
wadami. Warto więc rozważyć, czy ewentualna „oszczędność” na podatku VAT jest warta utraty tych praw.

Zakup „próbek handlowych”, czyli przedsiębiorca jako
konsument 
Łukasz Sarek
Analityk ds. gospodarki Chin 
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Model z założeniem konta na konsumenta

Pozorny dropshipping. Z jakimi ryzykami się wiąże?

Na fali sukcesu, jaki odnoszą platformy spoza UE na rynku polskim, niektórzy polscy przedsiębiorcy zaczęli otwierać
„sklepy internetowe” na zasadzie tzw. dropshippingu (nie można mylić z modelem logistycznym, który sam w sobie,
nie rodzi wątpliwości prawnych). Zjawisko to polega na integrowaniu przez przedsiębiorców ich „sklepów” z
zagranicznymi platformami, w ten sposób, że w sposób zautomatyzowany pobierają z nich oferty sprzedaży
konkretnych produktów i prezentują polskim konsumentom na swoich stronach internetowych. Oferty sprawiają
wrażenie, jakby pochodziły od polskiego przedsiębiorcy, ale analiza regulaminów tych „sklepów” pokazuje, że
prowadzący je przedsiębiorcy kwalifikują siebie jako pośredników i pobierają opłatę za swoje działania.

Dwa warianty działania
W momencie, gdy konsument złoży zamówienie na dany produkt za pomocą strony internetowej polskiego
przedsiębiorcy stosującego opisany sposób działania, wykorzystywane jest jedno z dwóch rozwiązań:
1. przedsiębiorca jako pełnomocnik zakłada konto dla konsumenta na platformie zagranicznej i dokonuje zakupu od
przedsiębiorcy zagranicznego produktu, który prezentował na swojej stronie; zakup dokonywany jest w imieniu i na
rzecz konsumenta;
2. przedsiębiorca kupuje towar na platformie zagranicznej na siebie, ale jako dane dostawy podaje dane adresowe
polskiego konsumenta.

W obu tych modelach towar trafia do polskiego konsumenta bezpośrednio od przedsiębiorcy zagranicznego, a polski
przedsiębiorca pobiera z tego tytułu prowizję. Powyższe modele działają w sposób w pełni zautomatyzowany przy
wykorzystaniu odpowiednich technologii.
Oba modele rodzą ryzyka prawne dla konsumentów i mogą stanowić nieuczciwą praktykę rynkową lub naruszenie
zbiorowych interesów konsumentów.

1.
W modelu, w którym przedsiębiorca zakłada konto na platformie zagranicznej na konsumenta, a następnie w jego
imieniu dokonuje zakupu towaru. W imieniu i na rzecz konsumenta zawierana jest zarówno umowa sprzedaży, jak i
umowa o założenie konta na danej platformie internetowej. Konsument nie ma świadomości takiego działania, gdyż
polski przedsiębiorca nie informuje go o tym. Należy podkreślić, że regulaminy platform spoza UE poddają swoje
umowy prawu państw trzecich oraz sądom ich jurysdykcji. Przykładowo, w przypadku niektórych platform, prawu
Hong Kongu, czyli specjalnego regionu administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej i jurysdykcji jego sądów.
Dodatkowo, regulaminy niektórych platform zagranicznych zawierają także zastrzeżenia, że wszystkie działania z
wykorzystaniem konta użytkownika są przypisywane właścicielowi konta. Oznacza to zatem, że jeżeli polski
przedsiębiorca zakłada konto na konsumenta, to naruszenie regulaminu przez tego przedsiębiorcę może zostać
przypisane polskiemu konsumentowi, mimo że nawet nie miał on świadomości założenia konta na takiej platformie.
Jej operator będzie miał jednak dane osobowe polskiego konsumenta i może z tytułu naruszenia regulaminu
skierować sprawę do sądu np. w Hong Kongu, który na podstawie tamtejszego prawa może potencjalnie nałożyć na
konsumenta sankcje. Mogą one zostać następnie wyegzekwowane, gdy nieświadomy tej sytuacji konsument
przyjedzie do państwa, którego sąd rozstrzygnął sprawę.

Dodatkowo polscy przedsiębiorcy stosujący ten model bardzo często nie działają transparentnie i wprowadzają
konsumentów w błąd. Nie zdają sobie oni sprawy, że zakup produktu przez nich zamówionego na polskiej stronie
następuje w powyższy sposób. Jeżeli zatem polski przedsiębiorca pisze na swojej stronie www, że można u niego
coś kupić, a w swoim regulaminie wskazuje na działanie w charakterze pełnomocnika konsumenta, to w obu
przypadkach wprowadza go w błąd.

Takie działanie przedsiębiorców stosujących ten model pozornego dropshippingu, może naruszać zbiorowe interesy
polskich konsumentów i stanowić nieuczciwą praktykę rynkową.

Zwrot przesyłek o niskiej wartości (dopuszczonych do
obrotu i dostarczonych odbiorcy) 
Witold Chomiczewski
Pełnomocnik ds. legislacji e-Izby, Radca Prawny oraz Wspólnik, Kancelaria
Lubasz i Wspólnicy
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     2. Model z założeniem konta na przedsiębiorcę
W modelu, w którym konto na platformie spoza UE jest zakładane na przedsiębiorcę polskiego, mamy w istocie do
czynienia z fikcyjnym pośrednictwem. Skoro bowiem przedsiębiorca zakłada swoje konto na platformie i dokonuje
przez nie zakupu, podając jedynie dane polskiego konsumenta jako odbiorcy dostawy, to zgodnie z regulaminami
tych platform sam zawiera umowę sprzedaży towaru z przedsiębiorcą działającym na takiej platformie (potwierdzają
to też regulaminy takich platform). W związku z tym to przedsiębiorca (a nie konsument) nabywa też własność
towaru. Jeżeli, a jest to reguła w przypadku pozornego dropshippingu, w swoim regulaminie polski przedsiębiorca
wskazuje, że jest jedynie pośrednikiem, to brak jest przeniesienia prawa własności towaru na konsumenta. W istocie
zatem konsument nieświadomy swojej sytuacji otrzymuje towar, ale nie staje się jego właścicielem.

Nawet jeżeli ostatecznie będzie można przyjąć, że w istocie umowa konsumenta z przedsiębiorcą z Polski nie była
umową pośrednictwa, lecz sprzedaży, to nie zmienia to negatywnej oceny tego typu praktyki z punktu widzenia
przepisów o ochronie konsumentów, zwłaszcza że konsument jest wprowadzany w błąd.

Na co powinien zwrócić uwagę konsument
Przede wszystkim należy pamiętać, że każdy sklep internetowy musi przedstawić nam przed dokonaniem zakupu
informacje m.in. o: danych identyfikujących sprzedawcę, jego adresie, w tym adresie poczty elektronicznej. Oprócz
tego musi przekazać informacje o prawie odstąpienia od umowy i sposobie jego wykonywania. Informacje te muszą
być przekazane w jasny i zrozumiały sposób. Dlatego przed zakupem towaru zweryfikujmy, kto jest sprzedawcą i czy
w regulaminie e-sklepu jest mowa o sprzedaży, czy o pośrednictwie. 
Zwróćmy uwagę czy sprzedawca podaje swój NIP i VAT, a jeżeli tak to sprawdźmy ten numer w dostępnych w
Internecie rejestrach: KRS (znajdziemy w nim spółki) lub CEIDG (znajdziemy w nim indywidualnych przedsiębiorców).
Jeżeli coś nie będzie się zgadzało w danych lub e-sklep nie poda danych sprzedawcy, to zrezygnujmy z zakupu.
Dodatkowo, jeżeli w regulaminie jest mowa o pośrednictwie, to sprawdźmy dokładnie treść dokumentu i w razie
występowania jednego z powyższych modeli, przemyślmy czy warto podejmować ryzyko.

Zwrot przesyłek o niskiej wartości (dopuszczonych do
obrotu i dostarczonych odbiorcy) 
Witold Chomiczewski
Pełnomocnik ds. legislacji e-Izby, Radca Prawny oraz Wspólnik, Kancelaria
Lubasz i Wspólnicy
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