
1.  Domniemywa się, że towary zostały wysłane lub przetransportowane z państwa członkowskiego do 

miejsca przeznaczenia znajdującego się poza jego terytorium, ale na terytorium Wspólnoty, w 

którymkolwiek z następujących przypadków: 

a. sprzedawca wskazuje, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez niego lub 

przez osobę trzecią działającą na jego rzecz, oraz sprzedawca jest w posiadaniu co najmniej 

dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów, o których mowa w ust. 3 lit. a), które 

zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od 

sprzedawcy i od nabywcy, albo sprzedawca jest w posiadaniu jakichkolwiek pojedynczych 

dowodów, o których mowa w ust. 3 lit. a), wraz z jakimikolwiek pojedynczymi niebędącymi ze 

sobą w sprzeczności dowodami, o których mowa w ust. 3 lit. b), potwierdzających wysyłkę lub 

transport, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie 

nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy; 

b. sprzedawca jest w posiadaniu następujących dokumentów: 

(i) pisemnego oświadczenia nabywcy potwierdzającego, że towary zostały wysłane 

lub przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz 

nabywcy, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów; takie 

pisemne oświadczenie określa: datę wystawienia; nazwę lub imię i nazwisko oraz 

adres nabywcy; ilość i rodzaj towarów; datę i miejsce przybycia towarów; w przypadku 

dostawy środków transportu, numer identyfikacyjny środków transportu; oraz 

identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy; oraz 

(ii) co najmniej dwóch niebędących ze sobą w sprzeczności dowodów, o których 

mowa w ust. 3 lit. a), które zostały wydane przez dwie różne strony, które są 

niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i nabywcy, lub jakichkolwiek 

pojedynczych dowodów, o których mowa w ust. 3 lit. a), wraz z jakimikolwiek 

pojedynczymi niebędącymi ze sobą w sprzeczności dowodami, o których mowa w ust. 

3 lit. b), potwierdzających transport lub wysyłkę, które zostały wydane przez dwie 

różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy. 

Nabywca dostarcza sprzedawcy pisemne oświadczenie, o którym mowa w lit. b) ppkt (i), do 

dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa. 

2. Organ podatkowy może obalić domniemanie przyjęte na podstawie ust. 1. 

3. Do celów ust. 1 następujące dokumenty są akceptowane jako dowód wysyłki lub transportu: 

a) dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak podpisany list 

przewozowy CMR, konosament, faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od 

przewoźnika towarów; 

b) następujące dokumenty: 

(i) polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub 

dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów; 

(ii) dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład 

notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego 

przeznaczenia; 

(iii) poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie 

członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie 

członkowskim."; 


