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Rozszerzony katalog produktów objętych mechanizmem 

odwrotnego obciążenia 
 

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i 

usług, czekająca obecnie na podpis Prezydenta, 

wprowadzi istotne zmiany na gruncie podatku 

VAT. Jej znaczna część dotyczy zmian w 

zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia 

(reverse charge). Zostaną nim objęte transakcje 

sprzedaży, których przedmiotem będą m. in. 

niektóre artykuły elektroniczne. 

Istotą mechanizmu odwrotnego obciążenia jest 

rozliczanie podatku przez nabywcę, a nie przez 

sprzedawcę. Wykaz towarów, których sprzedaż 

jest objęta omawianym mechanizmem stanowi 

załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów 

i usług. Zostanie on rozszerzony o nowe 

kategorie produktów, przy czym doniosłe 

znaczenie ma umieszczenie w nim: 

a) Przenośnych maszyn do automatycznego 

przetwarzania danych takich jak laptopy, 

notebooki i  podobne; 

b) Telefonów dla sieci komórkowych lub 

innych sieci bezprzewodowych, w tym 

smartfonów; 

c) Konsol do gier wideo i pozostałych 

urządzeń do gier zręcznościowych lub 

hazardowych. 

W odniesieniu do powyższych produktów 

nowelizacja wprowadza pojęcie „jednolitej 

gospodarczo transakcji”. Należy przez nią 

rozumieć transakcję w ramach której: 

 występuje jedna lub więcej dostaw 

towarów, 

 dostawy mogą być dokonywane na 

podstawie odrębnych zamówień, 

 może istnieć większa ilość faktur 

dokumentujących poszczególne dostawy.  

 

Sprzedaż laptopów, notebooków, telefonów 

komórkowych, konsol do gier i podobnych 

towarów będzie objęta mechanizmem 

odwrotnego obciążenia wówczas, gdy wartość 

netto w ramach „jednolitej gospodarczo 

transakcji” przekroczy łącznie kwotę 20 000 

PLN. Należy podkreślić, iż transakcje, których 

warunki bądź okoliczności będą sztucznie 

odbiegały od zwykle występujących w obrocie 

daną kategorią towarów będą uznawane za 

„jednolitą gospodarczo transakcję”. 

Dodatkowo, na podatników sprzedających 

towary objęte mechanizmem odwrotnego 

obciążenia zostanie nałożony dodatkowy 

obowiązek ewidencyjny. Będzie on polegał na 

składaniu naczelnikowi urzędu skarbowego 

informacji podsumowującej w obrocie krajowym. 

Jest to zbiorcza informacja dotycząca 

dokonanych przez dostawcę transakcji, w 

ramach których podatek powinien rozliczyć 

nabywca. Na jej podstawie organy podatkowe 

będą miały możliwość dokonania weryfikacji, czy 

nabywcy wywiązali się z obowiązku rozliczania 

podatku z tytułu transakcji objętych 

mechanizmem reverse charge. Wzór informacji 

podsumowującej zostanie określony w 

rozporządzeniu Ministra Finansów. 

Należy zwrócić uwagę, iż od momentu wejścia w 

życie omawianej nowelizacji, mechanizm 

odwrotnego obciążenia będzie miał 

zastosowanie tylko w odniesieniu do transakcji, 

których nabywcą jest czynny podatnik podatku 

VAT. 

Planowane zmiany niewątpliwie będą mogły 

posłużyć się organom podatkowym w walce z 

nadużyciami. Dla przedsiębiorców dodatkowe 

obowiązki będą się jednak kojarzyć ze wzrostem 

biurokracji i kosztów prowadzenia działalności, 

związanych z przystosowaniem się do nowych 

rozwiązań.  

Nowelizacja w zakresie mechanizmu 

odwrotnego obciążenia wejdzie w życie 1 lipca 

2015r.  
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O Accace  

Z ponad 250 profesjonalistami oraz oddziałami w 7 krajach, Accace jest jedną z wiodących firm 

outsourcingowych i doradczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Sukcesywnie wcielamy w życie naszą 

strategię rozwoju poza ten region. Naszym celem jest świadczenie usług o globalnym zasięgu. Dzięki 

temu zaufało nam już ponad 1400 międzynarodowych firm. 

Nasze biura znajdują się w Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie             

i w Niemczech. We wszystkich innych europejskich krajach działamy poprzez sieć firm partnerskich. 

Więcej o nas na stronie www.accace.com 

 

 

 

 

O autorze 

Maciej jest absolwentem Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doradca 

podatkowy nr 11346. Doświadczenie zdobywał w spółce doradztwa podatkowego należącej do 

tzw. Wielkiej Czwórki oraz w jednej z wiodących spółek audytorskich. Prelegent na szkoleniach 

z zakresu podatków. Specjalizuje się w zagadnieniach Podatku od Towarów i Usług, 

ze szczególnym uwzględnieniem transakcji wewnątrzwspólnotowych i przekształceń 

przedsiębiorstw. 

Zastrzeżenie  

Newsletter ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, 

interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest 

odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Accace Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za 

ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie. 

Kontakt  

Maciej Górski 

Tax Manager 

E-Mail: maciej.gorski@accace.com 

Tel: +48 533 303 424 


