
U Z A S A D N I E N I E 

 

Projektowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 

wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje 

zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów 

poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX 

FREE oraz jego wydruku wydaje się na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 i 694), zwanej dalej „ustawą o 

VAT”, w związku z rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o 

zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419). 

Projektowane rozporządzenie określa wzór znaku informującego podróżnych o możliwości 

zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i 

usług, oraz określa pieczęć potwierdzającą wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, 

a także określa dane, które powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE będący 

podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz wydruk tego dokumentu.   

Zgodnie z przepisem § 2 projektowanego rozporządzenia wzór znaku do oznaczania punktów 

sprzedaży towarów, informującego podróżnych, o których mowa w art. 126 ust. 1 ustawy o 

VAT, o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i 

usług, określa załącznik do rozporządzenia. 

Zgodnie z przepisem § 3 projektowanego rozporządzenia pieczęcią organu celnego, która 

będzie potwierdzać wywóz towarów przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej, 

będzie pieczęć „Polska-Cło”. Wzór pieczęci „Polska-Cło” określony jest w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zamknięć urzędowych, w tym 

pieczęci, stempli i innych znaków (Dz. U. poz. 2426). 

Regulacja zawarta w § 4 projektowanego rozporządzenia określa, jakie dane powinien zawierać 

dokument elektroniczny TAX FREE będący podstawą do dokonania zwrotu podatku 

podróżnemu (o którym jest mowa w art. 127a ust. 1 ustawy o VAT). Dokument ten powinien 

zawierać:  

- kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny 

identyfikuje dokument (jest to numer nadawany przez sprzedawcę);  



- unikalny numer systemowy dokumentu nadawany automatycznie przez system TAX FREE;  

- dane sprzedawcy (nazwę, adres, numer identyfikacji podatkowej (NIP));  

- adres miejsca prowadzenia działalności, w którym dokonano sprzedaży towaru;  

- nazwisko, imię i datę urodzenia podróżnego oraz numer paszportu lub innego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość podróżnego, na podstawie którego ustalono miejsce stałego 

zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej oraz nazwę kraju, który wydał paszport lub 

inny dokument stwierdzający tożsamość podróżnego;  

- nazwę sprzedanego towaru pozwalającą na jednoznaczną jego identyfikację, miarę i ilość 

towaru, cenę jednostkową netto towaru, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od 

towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz 

wartość brutto towarów ogółem; 

- formę dokonania zwrotu podatku wnioskowaną  przez podróżnego: wypłata gotówkowa lub 

rozliczenie bezgotówkowe; 

- numer rachunku bankowego, karty płatniczej lub innego środka  rozliczenia bezgotówkowego 

podróżnego - w przypadku gdy podróżny zawnioskował  zwrot podatku w formie rozliczenia 

bezgotówkowego; 

- numer unikatowy kasy rejestrującej, na której zaewidencjonowano sprzedaż towaru i numer 

paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie tej sprzedaży oraz data tej sprzedaży;  

- imię i nazwisko oraz unikalny identyfikator ID SISC osoby wystawiającej dokument; 

- datę i godzinę zatwierdzenia dokumentu w systemie TAX FREE. 

Większość danych, jakie ma zawierać dokument elektroniczny TAX FREE jest analogiczna jak 

w obecnie obowiązującym rozporządzeniu  Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w 

sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w 

punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz 

stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także 

określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do 

dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 521).  

Nowy dokument elektroniczny TAX FREE w porównaniu z dokumentem będącym obecnie 

podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym będzie dodatkowo zawierać: 

- datę urodzenia podróżnego; 



- numer unikatowy kasy rejestrującej, na której zaewidencjonowano sprzedaż towaru, numer 

paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie tej sprzedaży,  datę tej sprzedaży;  

- unikalny identyfikator ID SISC osoby wystawiającej dokument uzyskany  (ID SISC to 

unikalny, 17-znakowy numer identyfikacyjny nadawany podmiotom i osobom podczas procesu 

logowania/rejestracji w System Informacyjnym Skarbowo-Celnym na  (SISC) na Platformie 

Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)); 

- datę i godzinę zatwierdzenia dokumentu w systemie TAX FREE. 

 

W projektowanej rozporządzeniu proponuje się zrezygnować w dokumencie elektronicznym 

TAX FREE z adresu podróżnego (kraj, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu/lokalu). Stałe 

miejsce zamieszkania podróżnego zgodnie z ustawą ustalane jest na podstawie paszportu lub 

innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Jednakże w dokumentach paszportowych i 

dokumentach tożsamości, co do zasady, nie ma obecnie poza krajem, adresu zamieszkania. W 

sytuacji gdy dokumenty nie określają dokładnego miejsca zamieszkania przyjmuje się adres 

podany przez podróżnego. Na podstawie tych dokumentów nie można zweryfikować miejsca 

stałego zamieszkania podróżnego, który przedstawia podróżny. 

Z powodu potrzeby prawidłowej identyfikacji podróżnego w elementach dokumentu TAX 

FREE proponuje się dodanie daty urodzenia podróżnego. Użycie danych obejmujących: imię i 

nazwisko podróżnego oraz serię i numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość podróżnego jest niewystarczające do wyszukania w systemie wszystkich 

dokumentów TAX FREE wystawionych na danego podróżnego. W przypadku używania przez 

podróżnego np. dwóch paszportów (podróżny podczas przekraczania granicy posługuje się 

dwoma paszportami ponieważ w jednym ma wizę wjazdową, ale nie ma w nim już miejsca na 

stemple służb granicznych i paszportem nowym wydanym z tego powodu gdzie jest 

odnotowywany fakt przekraczania granicy) podróżny może dokonać zakupu towarów w 

systemie TAX FREE okazując dwa paszporty. Na granicy chcąc zidentyfikować wszystkie 

dokumenty TAX FREE wystawione na rzecz danego podróżnego należy podać imię i nazwisko 

oraz datę urodzenia. Tylko podanie daty urodzenia wraz z imieniem i nazwiskiem daje 

wystarczającą pewność, że w systemie zostaną zidentyfikowane wszystkie dokumenty TAX 

FREE. 

Ponadto proponuje się dodanie jako elementu dokumentu TAX FREE daty i godziny 

zatwierdzenia dokumentu TAX FREE w systemie TAX FREE.  Konieczność umieszczania tej 

pozycji na dokumencie wynika z tego, że system będzie te dane zapisywał automatycznie, a 



następnie będą one analizowane i wykorzystywane przez organy podatkowe  na potrzeby 

czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowań podatkowych. 

 

W przypadku wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE, w § 5 projektowanego 

rozporządzenia, przewidziano, że oprócz danych niezbędnych do prawidłowego 

udokumentowania dostawy towarów (dane określone w § 4), wydruk dokumentu 

elektronicznego TAX FREE zawierał będzie oznaczenie „TAX FREE FOR TOURISTS”, kod 

kreskowy w standardzie GS1-128 unikalnego numeru systemowego dokumentu  nadawanego 

automatycznie przez system TAX FREE, miejsce na potwierdzenie przez organ celny pieczęcią 

„Polska-Cło” wywozu towarów przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej oraz 

napis: „Zwrot podatku w kwocie .......... zł ...... gr otrzymałem(-łam)”, a pod nim  miejsce na 

wstawienie daty otrzymanego zwrotu podatku oraz własnoręczny czytelny podpis podróżnego 

jeżeli zwrot ma być dokonany w gotówce. 

Kod kreskowy w standardzie GS1-128 jest standardem wymiany prostych informacji pomiędzy 

przedsiębiorstwami. GS1-128 nie jest osobnym kodem kreskowym samym w sobie, jest to 

standard, definiujący formatowanie określonego typu danych. W przeciwieństwie do innych 

kodów, które tylko przechowują informacje, GS1-128 jest kodem samoopisującym się (tzn. 

zapisuje dane wraz z informacją o nich za pomocą identyfikatorów zastosowań IZ).  

 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Data ta jest 

skorelowana z datą wejścia w życie zmian w przepisach regulujących system zwrotu podatku 

VAT podróżnym wprowadzonych ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419). 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały  

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w 

Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem określonym  

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 



funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. 

zm.).  

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji lub uzgodnienia. 


