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Wewnątrz-wspólnotowe nabycie towarów – regulacje związane z VAT 
 
 W związku z wejściem w życie od 1 maja 2004 nowej ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), nastąpiły zmiany w obowiązkach 
podatników VAT-u. Konsekwencją tych zmian jest, między innymi, konieczność 
odrębnego składania informacji o transakcjach z krajami UE. 
 W celu prawidłowego sporządzenia przez Dział Planowania i Realizacji 
Zakupów (OP) kwartalnej informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrz-
wspólnotowych dostawach i nabyciach towarów, wszystkie jednostki, które 
samodzielnie realizują wnioski o udzielenie zamówienia publicznego i dokonują 
wewnątrzwspólnotowego nabycia (dawnego importu) bez pośrednictwa Działu OP, 
zobowiązuje się do przekazywania do w/w Działu, faktur od dostawców wewnątrz-
unijnych wraz z potwierdzoną, odpowiednią fakturą wewnętrzną, wystawioną przez 
jednostkę i zarejestrowaną w Dziale Planowania i Realizacji Zakupów. 
 W/w faktury wewnętrzne wystawia się do 7 dni od momentu otrzymania 
faktury od wewnątrzwspólnotowego dostawcy, z zastosowaniem do przeliczenia na 
PLN średniego kursu NBP danej waluty z dnia wystawiania faktury wewnętrznej. 
 Ze względu na wagę w/w dokumentów dla prawidłowego sporządzania 
deklaracji podatkowych, należy przekazywać je do Działu Planowania i Realizacji 
Zakupów niezwłocznie. 
 Informujemy również, że: 

1. Faktury muszą być wystawiane przez unijnych kontrahentów zgodnie z 
poniższymi danymi: 

 
Politechnika Śląska 
ul Akademicka 2A 

44-100 Gliwice 
 

z numerem NIP:  PL6310200736 
 

 (dokładnie pod taką nazwą Politechnika Śląska jest zarejestrowana w systemie 
wymiany informacji o VAT pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej 
(VIES)),  

2. Przy występujących wahaniach kursów walut pomiędzy momentem 
zaewidencjonowania zobowiązania a momentem jego spłaty, powstają 
różnice kursowe, które będą księgowane jednostkom w przychody finansowe 
(w przypadku różnic kursowych dodatnich) lub koszty finansowe (w 
przypadku różnic kursowych ujemnych). 

3. Do podstawy opodatkowania w wewnątrz-wspólnotowym nabyciu towarów 
wchodzą pozycje wymienione w art.31 ustawy o podatku od towarów i usług 
(m. in. koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania). Nie wchodzi natomiast 
prowizja bankowa. W/w koszt obciąża dodatkowo jednostkę na podstawie 
wyciągu bankowego. 

4. Na wpływające na rachunek bankowy zaliczki i przedpłaty dla jednostek, 
pełnomocnicy kwestora wystawiają faktury, które podpisuje dyrektor 
instytutu lub katedry i kwestor. 
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