
Nazwa projektu 
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej w sprawie 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  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Pan Jan Sarnowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pan Bartłomiej Kołodziej,  

Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług 

tel. 22 694-30-72; bartlomiej.kolodziej@mf.gov.pl 

 

Data sporządzenia 

2021-04-14  

 

Źródło:  

Art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 

r. poz. 685) 

 

Nr 307 w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Celem dla którego projektowane rozporządzenie jest opracowywane, jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 130 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685), 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), dotyczącymi systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX 

FREE).  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

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

podatku od towarów i usług, oraz określenie pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium 

Unii Europejskiej, a także określenie danych, które powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE będący 

podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz wydruk tego dokumentu.   

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

 

Podatnicy z zakresu 

TAX FREE 

Ponad 6,9 tysięcy firm Dane IAS za 2016 rok 

 

Bezpośrednie – podatnicy 

dokonujący sprzedaży 

towarów z zastosowaniem 

dokumentów TAX FREE 

będą zobowiązani do  

wystawiania dokumentów 

TAX FREE w 

elektronicznym systemie 

TAX FREE na Platformie 

Usług Elektronicznych 

Skarbowo – Celnych 

(PUESC) i w pewnych 

przypadkach do 

wydawania wydruków 

tych dokumentów 

 

Funkcjonariusze Służby 

Celno-Skarbowej 

Funkcjonariusze w 

granicznych OC obsługujący 

TAX FREE 

 Bezpośrednie – stosowanie 

pieczęci potwierdzającej 

wywóz towarów poza 

terytorium Unii 

Europejskiej 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

mailto:bartlomiej.kolodziej@mf.gov.pl


Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom publicznym z następującymi podmiotami: Business Centre Club, 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Krajowa 

Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Radców Prawnych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Konfederacja 

LEWIATAN, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Rada 

Biznesu, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Konferencja Przedsiębiorstw 

Finansowych w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i 

Elektronicznego Branży RTV i IT-ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Izba Gospodarki 

Elektronicznej, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, 

Federacja Przedsiębiorców Polskich, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, Polskie 

Towarzystwo Gospodarcze, Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów w Polsce, Polska Rada Centrów Handlowych, 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kupców i Drobnej Wytwórczości, Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysłu Spożywczego i 

Opakowań”, Izba Pracodawców Polskich, UNICORN Europejska Unia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Polska Izba 

Książki, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Fundacja Republikańska, Polska Izba Spedycji i Logistyki. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Z uwagi na charakter projektowanych zmian, wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało 

wpływu na finanse publiczne, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu 

terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 



rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Brak wpływu projektu na rodzinę, obywateli oraz gospodarstwa domowe. 

osoby niepełnosprawne 

i starsze 

Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na osoby starsze i niepełnosprawne. 

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Wprowadzenie rozwiązań mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym 

ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT przyczyni się do poprawy warunków 

prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorców. Proponowane rozwiązanie pozwoli na ograniczenie działań podatników 

zaangażowanych w nieuczciwą działalność, a tym samym przyczyni się do ograniczenia 

nieuczciwej konkurencji.  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy z uwagi na charakter zmian zaproponowanych 

w  rozporządzeniu. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne:  

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został określony na dzień 1 stycznia 2022 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na przedmiot projektu rozporządzenia nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak 

 

  


