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Transakcje ³añcuchowe

Pojêcie transakcji ³añcuchowych

W praktyce obrotu gospodarczego mo¿na spotkaæ siê z tzw. trans-
akcjami ³añcuchowymi. Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.),
wprzypadku, gdy kilka podmiotówdokonuje dostawy tego samego towaru
w ten sposób, ¿e pierwszy z nich wydaje ten towar bezpo�rednio ostat-
niemu w kolejno�ci nabywcy, uznaje siê, ¿e dostawy towarów dokona³
ka¿dy z podmiotów bior¹cych udzia³ w tych czynno�ciach. Pod pojêciem
transakcji ³añcuchowych nale¿y zatem rozumieæ transakcje zawierane
miêdzy kontrahentami w ten sposób, ¿e towar jest wysy³any (w ³añcu-
chu) od ostatniego z nich do pierwszego. Równocze�nie ka¿dy z kon-
trahentów uczestnicz¹cych w transakcji powinien rozpoznaæ dostawê
towaru na rzecz kolejnego.
Z uwagi na kryterium geograficzne wyró¿niæ mo¿na transakcje ³añ-

cuchowe krajowe i miêdzynarodowe. W pierwszym przypadku, wszyscy
uczestnicz¹cy w transakcji kontrahenci zlokalizowani s¹ na terytorium
jednego pañstwa, za� towar przemieszcza siê wy³¹cznie na terenie tego
kraju. W drugim przypadku, podmioty uczestnicz¹ce w transakcji znaj-
duj¹ siê na terytorium dwóch lub wiêcej pañstw, za� towar przemieszcza
siê miêdzy tymi pañstwami.
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Krajowe transakcje ³añcuchowe

W aspekcie prawnym transakcje ³añcuchowe charakteryzuje to, ¿e �
w przeciwieñstwie do zwyk³ego zamawiania i przemieszczania towarów
miêdzy podmiotami � dochodzi wy³¹cznie do jednego fizycznego ich
wydania oraz do kilku dostaw (schemat 1). W my�l art. 7 ust. 1 ustawy
o podatku od towarów i us³ug, przez dostawê towarów rozumie siê
przeniesienie prawa do rozporz¹dzania towarami jakw³a�ciciel.W �wietle
natomiast art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem VAT
podlega odp³atna dostawa towarów i odp³atne �wiadczenie us³ug na
terytorium kraju (Polski). Ka¿dy z kontrahentów, zawieraj¹c umowê
z nastêpnym podmiotem, dysponuje towarem jak w³a�ciciel (chocia¿ fi-
zycznie jedynie pierwszy i ostatni przedsiêbiorca dysponuj¹ nabytym
towarem).

Schemat 1
Podmiot z siedzib¹wPoznaniu (P1) zamówi³ towar u swojegodostawcy

z siedzib¹ równie¿ w Poznaniu (podmiot P2). Ten jednak, nie maj¹c
zamówionego towaruwmagazynie, z³o¿y³zamówienieukolejnegopodmiotu
z siedzib¹ w Gdañsku (G). Ten, tak¿e nie posiadaj¹c towaru, zamówi³
go bezpo�rednio u producenta w Bydgoszczy (podmiot B). Producent
towaru zorganizowa³ transport towaru bezpo�rednio do pierwszego
podmiotu P1 (z Bydgoszczy do Poznania).
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Zgodnie ze schematem 1 na gruncie podatku VAT mia³y miejsce trzy
dostawy: jednostka B dokonuje dostawy na rzecz jednostki G, jednostka
G dostarcza towar jednostce P2, za� podmiot P2 dostarcza towar jed-
nostce P1. Fizyczne wydanie towaru nast¹pi natomiast miêdzy produ-
centem towaru (podmiot B) a podmiotem P1 sk³adaj¹cym pierwsze
zamówienie.Wprzedstawionymprzypadkuka¿da transakcja spe³niakryteria
uznania jej za dostawê towarów, pomimo braku fizycznego posiadania
towaru. St¹d ka¿dy z dostawców (jednostki B, G, P2) zobligowany jest
wystawiæ fakturê oraz rozliczyæ nale¿ny VAT. Z kolei nabywcom towa-
rów (jednostkom G, P2, P1) przys³uguje prawo do odliczenia naliczonego
VAT z tytu³u nabycia towarów.

Miêdzynarodowe transakcje ³añcuchowe

W przypadku miêdzynarodowych transakcji ³añcuchowych kluczowe
staje siê ustalenie, której dostawie nale¿y przyporz¹dkowaæ transport
towaru. Okre�lenie miejsca �wiadczenia dla ka¿dej z dostaw w ³añcuchu
decyduje bowiem o skutkach podatkowych dla poszczególnych dostaw-
ców. Miejsce �wiadczenia uzale¿nione jest od tego, czy dostawa ma
charakter �ruchomy�, czy te¿ �nieruchomy�.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i us³ug,

miejscem �wiadczenia dostawy towarów wysy³anych lub transportowa-
nych przez dokonuj¹cego ich dostawy, ich nabywcê lub przez osobê
trzeci¹ jest miejsce, w którym towary znajduj¹ siê w momencie rozpo-
czêcia wysy³ki lub transportu do nabywcy. Z kolei, w my�l art. 22 ust. 2
tej ustawy, w przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego
samego towaru w ten sposób, ¿e pierwszy z nich wydaje ten towar
bezpo�rednio ostatniemu w kolejno�ci nabywcy, przy czym towar ten
jest wysy³any lub transportowany, to wysy³ka lub transport tego towaru
mog¹ byæ przyporz¹dkowane tylko jednej z tych dostaw. Je¿eli towar jest
wysy³any lub transportowany przez nabywcê, który dokonuje równie¿
jego dostawy, przyjmuje siê, ¿e wysy³ka lub transport jest przyporz¹d-
kowana dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba ¿e nabywca ten
udowodni, i¿ wysy³kê lub transport towaru nale¿y zgodnie z zawartymi
przez niego warunkami dostawy przyporz¹dkowaæ jego dostawie.
Po przyporz¹dkowaniu wysy³ki lub transportu jednej dostawie, pozo-

sta³e dostawy towarów uznaje za tzw. �dostawy nieruchome�. W takiej
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sytuacji, stosownie do dyspozycji art. 22 ust. 3 cyt. ustawy, dostawê
towarów, która:
� poprzedza wysy³kê lub transport towarów, uznaje siê za dokonan¹

w miejscu rozpoczêcia wysy³ki lub transportu towarów (dostawa taka
opodatkowana jest wówczas w kraju rozpoczêcia wysy³ki lub transportu
towarów),
� nastêpuje po wysy³ce lub transporcie towarów, uznaje siê za do-

konan¹ w miejscu zakoñczenia wysy³ki lub transportu towarów (dostawa
taka opodatkowana jest wówczas w kraju zakoñczenia wysy³ki lub trans-
portu towarów).
Je¿eli w nastêpstwie kilku nastêpuj¹cych po sobie dostaw tych sa-

mych towarów ma miejsce pojedyncza wysy³ka wewn¹trzwspólnotowa
lub pojedynczy transport wewn¹trzwspólnotowy tych towarów, wów-
czas przemieszczenie to mo¿e byæ przypisane tylko jednej z tych dostaw,
któr¹ jako jedyn¹ w tej sytuacji mo¿na uznaæ za wewn¹trzwspólnotow¹
dostawê towarówopodatkowan¹ zerow¹ stawk¹podatkuVAT.Odustalenia
zatem, której dostawie w ³añcuchu nale¿y przyporz¹dkowaæ fizyczny
transport towarów, bêdzie zale¿a³o, jak poszczególni podatnicy bêd¹
zobowi¹zani rozliczyæ podatek i której dostawie bêdzie mo¿na przypo-
rz¹dkowaæ stawkê zerow¹ VAT z tytu³u wewn¹trzwspólnotowej dostawy,
czyli który podatnik bêdzie mia³ prawo do zastosowania takiej stawki.
Wszystkie dostawy dokonane przed dostaw¹, do której bêdzie przypo-
rz¹dkowany transport lub wysy³ka towarów, bêd¹ mia³y charakter trans-
akcji krajowychwpañstwie dostawy towaru,wszystkie pó�niejsze dostawy
po tej dostawie bêd¹ mia³y charakter dostaw krajowych w pañstwie
przeznaczenia towaru, natomiast sama transakcja, której bêdzie przypo-
rz¹dkowany transport lub wysy³ka, bêdzie mia³a cechy wewn¹trzwspól-
notowej dostawy i odpowiednio wewn¹trzwspólnotowego nabycia towa-
rów1.

Schemat 2
Podmiot z siedzib¹ w Poznaniu (P1) dokona³ zamówienia towaru

u dostawcy z siedzib¹ równie¿ w Poznaniu (podmiot P2). Ten jednak,
nie posiadaj¹c zamówionego towaru w magazynie, z³o¿y³ zamówienie

1www.mf.gov.pl.
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u kolejnego dostawcy z siedzib¹ w Gdañsku (podmiot G). Ten, tak¿e nie
posiadaj¹c towaru, zamówi³ go bezpo�rednio u producenta w Niemczech
(podmiot N) z dyspozycj¹ dostarczenia towaru do Poznania (do podmiotu
P1). Producent towaru zorganizowa³ transport bezpo�rednio do pierw-
szego podmiotu (z Niemiec do Poznania). Podmiot G powinien wskazaæ
podmiotowi N numer VAT-UE.

Zgodnie ze schematem 2, dostawa miêdzy producentem (podmiot N)
a podmiotem G bêdzie mia³a cechy transakcji wewn¹trzwspólnotowej.
Dostawca towaru (N) powinien rozpoznaæ w swoim kraju (Niemcy)
wewn¹trzwspólnotow¹ dostawê i rozliczyæ podatek w oparciu o niemiec-
kie przepisyoVAT, za� nabywca (podmiotG) powinien rozpoznaæw Polsce
wewn¹trzwspólnotowe nabycie towaru przy zastosowaniu obowi¹zuj¹-
cych w Polsce stawek VAT. Dostawy dokonane przez podmiot G na rzecz
podmiotu P2 oraz przez podmiot P2 na rzecz podmiotu P1 bêd¹ ju¿
dostawami krajowymi, które nale¿y rozliczyæ w oparciu o polskie prze-
pisy o VAT.
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Schemat 3
Podmiot z siedzib¹ w Niemczech N2 organizuje transport towaru.

Przenosi on prawo do rozporz¹dzania towarem na rzecz podmiotu P2
z siedzib¹ w Polsce. Producent towaru (N1) wydaje towar bezpo�rednio
ze swojego magazynu firmie transportowej wynajêtej przez podmiot N2,
która transportuje go z tego magazynu do odbiorcy koñcowego (pod-
miotu w Polsce P1).

Rozliczenie transakcji nastêpuje analogicznie jakwprzypadku 2, chyba
¿e wysy³kê lub transport towaru nale¿y przyporz¹dkowaæ dostawie
dokonanej przez podmiot N2 (zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o VAT).
Wówczas podmiot N2 nie podaje producentowi (N1) numeru VAT UE
z przedrostkiem PL, lecz powinien zarejestrowaæ siê w Niemczech dla
potrzeb VAT i tam wykazaæ dostawê wewn¹trzwspólnotow¹ na rzecz
podmiotu P2 (dostawa taka jest zwolniona z opodatkowania z prawem
doodliczenia podatkuVATjakoodpowiednikiemstawki 0%obowi¹zuj¹cej
w Polsce na towary bêd¹ce przedmiotem wewn¹trzwspólnotowej dosta-
wy). Producent towaru (N1) powinien wystawiæ fakturê na rzecz pod-
miotuN2, naliczaj¹cpodatekVATwed³ug stawekobowi¹zuj¹cychw Niem-
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czech (dostawa krajowa w oparciu o przepisy niemieckie). Podmiot P2
powinien w Polsce rozliczyæ wewn¹trzwspólnotowe nabycie towaru
w oparciu o polskie przepisy (stawki VAT). Ostatni¹ w ³añcuchu dostawê
(miêdzy podmiotami P2 i P1) nale¿y uznaæ za dokonan¹ w miejscu
zakoñczenia transportu. Tym samym podmiot P2 powinien wystawiæ na
rzecz podmiotu P1 fakturê VAT dokumentuj¹c¹ krajow¹ dostawê towaru
(w oparciu o przepisy polskie).

Dr Marek Barowicz � pracownik aparatu skarbowego w Krakowie.


