
Projekt z dnia 18 października 2021 r.

U S T A W A

z dnia…………… 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług1)

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, uznaje się również przemieszczenie towarów przez:

1) siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego,

2) siły zbrojne państwa członkowskiego biorącego udział w działaniach obronnych 

prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej 

polityki bezpieczeństwa i obrony

– lub towarzyszący im personel cywilny, z terytorium państwa członkowskiego innego 

niż terytorium kraju na terytorium kraju, w przypadku gdy towary nie zostały przez nich 

nabyte zgodnie ze szczególnymi zasadami regulującymi opodatkowanie podatkiem od 

wartości dodanej na krajowym rynku jednego z państw członkowskich odpowiednio dla 

sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz państwa 

członkowskiego biorącego udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu 

realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 

obrony, jeżeli import tych towarów nie mógłby korzystać ze zwolnienia, o którym 

mowa w art. 45 ust. 1 pkt 9.”;

2) w art. 45 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) towarów przez:

a) siły zbrojne państw innych niż Rzeczpospolita Polska będących 

sygnatariuszami Traktatu Północnoatlantyckiego do użytku własnego takich 

sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia 

1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 
2019 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i 
dyrektywę 2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do 
działań obronnych w ramach Unii (Dz. Urz. UE L 336 z 30.12.2019, str. 10).

2) Zmiany tekstu jednolitego do wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. 694, 802, 1163, 
1243, 1598 i 1626.
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ich mes lub kantyn, jeżeli siły te biorą udział we wspólnych działaniach 

obronnych,

b) siły zbrojne państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska do 

użytku własnego takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub 

też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, jeżeli siły te biorą udział w 

działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii 

Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony;”;

3) w art. 89:

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) sił zbrojnych państw członkowskich biorących udział w działaniach 

obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w 

ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony i ich personelu 

cywilnego;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw obrony narodowej, określi, w drodze 

rozporządzenia, przypadki i tryb zwrotu podatku:

1) siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz siłom 

zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w 

Partnerstwie dla Pokoju, wielonarodowym Kwaterom i Dowództwom i ich 

personelowi cywilnemu;

2) siłom zbrojnym państw członkowskich biorących udział w działaniach 

obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w 

ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony i ich personelowi 

cywilnemu.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.
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