
 

Uzasadnienie 

Rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 89 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

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

w związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą z dnia ... o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1114).  

W związku ze zmianami w zakresie rozszerzenia i modyfikacji procedur szczególnych 

dotyczących usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych oraz w związku z 

nową procedurą szczególną dotyczącą sprzedaży na odległość towarów importowanych istnieje 

konieczność zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie 

wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita 

Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1803), dalej „rozporządzenia”. 

Wprowadzenie tych zmian stanowi implementację przepisów art. 368, art. 369j oraz art. 369w 

dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 

2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków 

wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży 

towarów na odległość (Dz. U. UE L 348 z 29.12.2017, str. 7, z późn. zm.). 

Ustawa rozszerza i modyfikuje obecnie obowiązujące w ustawie o VAT procedury szczególne 

dotyczące usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (usługi TBE) na: 

(i) usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane 

zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa 

członkowskiego konsumpcji) – procedura unijna uregulowana w dziale XII w rozdziale 6a 

ustawy i nieunijna uregulowana w rozdziale 7 wspomnianego działu, 

(ii) wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość – procedura unijna, 

(iii) niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy 

elektroniczne ułatwiające te dostawy – procedura unijna. 

Ponadto wprowadza się nową procedurę szczególną dotyczącą sprzedaży na odległość towarów 

importowanych. 

Z uwagi na powyższe, w poz. 9 załącznika do rozporządzenia proponuje się zmienić pkt 1 i 

nadać mu następujące brzmienie: 

„1) usług transportu i usług pomocniczych do takich usług, zwolnionych zgodnie z przepisami 

państwa członkowskiego zwrotu implementującymi przepisy art. 144, 146, 148, 149, 151, 

153, 159 lub 160 dyrektywy 2006/112/WE; 

2) usług, wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i dostaw towarów 

dokonywanych przez podatnika ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 14a ust. 2 

dyrektywy 2006/112/WE, rozliczanych według procedury szczególnej określonej w tytule 



 

XII w rozdziale 6 w sekcji 3 tej dyrektywy; 

3) sprzedaży na odległość towarów importowanych rozliczanej według procedury 

szczególnej określonej w tytule XII w rozdziale 6 w sekcji 4 dyrektywy 2006/112/WE;”. 

W związku z powyższym, dotychczasowy pkt 2 w poz. 9 załącznika zostanie oznaczony jako 

pkt 4. 

Zmiana ta oznacza, że do czynności, które podmiot może wykonywać w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, do którego kierowany jest wniosek o zwrot podatku od 

wartości dodanej, aby móc wystąpić o zwrot podatku od wartości dodanej, będą należały: 

„usługi, wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość i dostawy towarów 

dokonywane przez podatnika ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 14a ust. 2 dyrektywy 

2006/112/WE, w przypadku gdy są rozliczane według procedury szczególnej określonej w 

tytule XII w rozdziale 6 w sekcji 3 tej dyrektywy oraz sprzedaż na odległość towarów 

importowanych w przypadku gdy jest rozliczana według procedury szczególnej określonej w 

tytule XII w rozdziale 6 w sekcji 4 tej dyrektywy” zamiast: „usług wskazanych w art. 58 tej 

dyrektywy, w przypadku gdy są rozliczane według procedury szczególnej określonej w tytule 

XII w rozdziale 6 w sekcji 3 tej dyrektywy”.  

Przy czym należy podkreślić, że w załączniku do rozporządzenia projektowana jest tylko jedna 

zmiana, ale z uwagi na to, że załącznik do rozporządzenia dotyczy Informacji, jakie powinien 

zawierać wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej, oraz sposób opisu niektórych 

informacji proponuje się nowy załącznik do rozporządzenia, aby podatnik nie musiał szukać 

treści załącznika w dwóch rozporządzeniach (podstawowym i jego zmianie). 

Projektowane rozporządzenie zawiera także przepisy przejściowe, zgodnie z którymi do 

wniosków o zwrot podatku za 2020 r. i za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. będą miały 

zastosowanie przepisy dotychczasowe. Jeżeli wniosek dotyczy korekty ww. wniosków będzie 

składany na zasadach dotychczasowych. 

Wejście w życie rozporządzenia zostało określone zgodnie z planowanym terminem wejścia w 

życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw (druk sejmowy nr 1114), czyli na dzień 1 lipca 2021 r. 

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i 

średnich przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe oraz na osoby 

starsze i niepełnosprawne. 

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, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnienia. 


