
UZASADNIENIE 

I. Wprowadzenie 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje wprowadzenie 

zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług1, zwanej dalej „ustawą 

o VAT”, mających na celu implementację dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 

2019 r. zmieniającej 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 Unii2, zwanej dalej „dyrektywą 2019/2235”. 

Dyrektywa 2019/2235 ma zostać zaimplementowana do krajowego porządku prawnego do 

30 czerwca 2022 r.  

Zaznaczyć należy, że niniejszy projekt ustawy nie implementuje art. 1 pkt 3 dyrektywy 

2019/2235, wprowadzającego zmiany w art. 151 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 

28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej3, zwanej dalej: 

„dyrektywą VAT”, w zakresie lit. bb, gdyż przepis ten zostanie wdrożony rozporządzeniem 

zmieniającym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów 

i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania 

stawek obniżonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1696).  

Ponadto przedmiotowy projekt ustawy nie implementuje art. 2 dyrektywy 2019/2235 

wprowadzającego zmiany w dyrektywie 2008/118/WE. Jego wdrożenie nastąpi w drodze 

ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. 

II. Implementacja dyrektywy 2019/2235 

Obowiązująca dyrektywa VAT przewiduje - pod pewnymi warunkami - zwolnienie z podatku 

od wartości dodanej (VAT) towarów dostarczanych i usług świadczonych na rzecz sił 

zbrojnych każdego państwa będącego stroną Traktatu Północnoatlantyckiego (dalej także: „siły 

zbrojne NATO”) oraz towarów importowanych przez te siły, gdy uczestniczą one we 

wspólnych działaniach obronnych poza ich własnym państwem. Takie zwolnienia dotychczas 

nie obejmowały działań prowadzonych przez siły zbrojne państwa członkowskiego biorących 

                                                           
1 Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243, 1598 i 1626. 
2 Dz. Urz. UE L Nr 336 z 30.12.2019, s. 10. 
3 Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006, s. 1, ze zm. 
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udział w unijnych przedsięwzięciach prowadzonych w ramach wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony, (zwanej dalej także „WPBiO”), określonych w tytule V rozdział 2 

sekcja 2 Traktatu o Unii Europejskiej. 

We wspólnym komunikacie z dnia 28 marca 2018 r. dotyczącym Planu działania na rzecz 

mobilności wojskowej Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 

Bezpieczeństwa oraz Komisja uznali ogólną potrzebę ujednolicenia opodatkowania podatkiem 

VAT stosowanego w odniesieniu do działań obronnych w ramach Unii Europejskiej (zwanej 

dalej także „UE” lub „Unia””) i pod auspicjami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 

(dalej jako „NATO”). 

W dniu 16 grudnia 2019 r. Rada przyjęła dyrektywę 2019/2235 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.  

Celem dyrektywy 2019/2235 jest ujednolicenie opodatkowania podatkiem VAT działań 

obronnych w ramach Unii Europejskiej i NATO. W tym celu dyrektywa 2019/2235 wprowadza 

w dyrektywie VAT zmiany, które są wzorowane na istniejących regulacjach dyrektywy VAT 

w zakresie zwolnień z VAT określonych czynności (pod pewnymi warunkami) związanych 

z działaniami obronnymi realizowanymi w ramach NATO i obejmują one:  

1) zwolnienie z VAT dla dostaw towarów i świadczenia usług w UE przeznaczonych do 

użytku sił zbrojnych państwa członkowskiego lub towarzyszącego im personelu cywilnego 

bądź też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te uczestniczą w działaniach 

obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO poza swoim 

państwem członkowskim; 

2) zwolnienie z VAT dla importu towarów do państw członkowskich przez siły zbrojne 

innych państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu 

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

w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO; 

3) uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) wykorzystanie towarów 

przez siły zbrojne państwa członkowskiego uczestniczącego w działaniach obronnych 

przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO, do użytku tych sił 
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bądź towarzyszących im pracowników cywilnych, jeżeli (i) te towary nie zostały nabyte 

przez te siły zbrojne na ogólnych zasadach regulujących opodatkowanie na rynku krajowym 

państwa członkowskiego oraz (ii) import tych towarów nie podlegałby zwolnieniu z VAT na 

mocy art. 143 ust. 1 lit. ga) dyrektywy VAT. 

Działania obronne prowadzone w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO obejmują 

misje i operacje wojskowe, działalność grup bojowych, wzajemną pomoc, projekty dotyczące 

stałej współpracy strukturalnej (PESCO) oraz działania Europejskiej Agencji Obrony (EDA). 

Nie powinny one jednak obejmować działań w ramach klauzuli solidarności określonej 

w art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ani żadnych innych dwustronnych lub 

wielostronnych działań między państwami członkowskimi, które to działania nie odnoszą się 

do działań obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO. 

Zwolnienia te powinny mieć zastosowanie jedynie do sytuacji, w których siły zbrojne realizują 

zadania bezpośrednio związane z działaniami obronnymi w ramach WPBiO i nie powinny 

obejmować misji cywilnych w ramach WPBiO. Towary dostarczane lub usługi świadczone 

przeznaczone do użytku personelu cywilnego mogłyby zatem zostać objęte zwolnieniami 

jedynie w przypadkach, gdy personel cywilny towarzyszy siłom zbrojnym realizującym 

zadania bezpośrednio związane z działaniami obronnymi w ramach WPBiO poza ich państwem 

członkowskim. Zadania wykonywane wyłącznie przez personel cywilny lub wykonywane 

wyłącznie przy użyciu zdolności cywilnych nie są uznawane za działania obronne. Zwolnienia 

nie obejmują  towarów lub usług, które siły zbrojne nabywają do własnego użytku lub do użytku 

towarzyszącego im personelu cywilnego w ich własnym państwie członkowskim. 

III. Część szczególna  

1. W obecnym brzmieniu dyrektywa VAT w art. 22 reguluje przemieszczenie towarów przez 

siły zbrojne NATO lub przez towarzyszący im personel cywilny z terytorium jednego państwa 

członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego. Zgodnie z tym przepisem, 

powyższe przemieszczenie należy traktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, 

pod warunkiem, że: 

‒ siły zbrojne NATO wykorzystują towary do swojego użytku lub do użytku 

towarzyszących im pracowników cywilnych, 
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‒ przedmiotowe towary nie zostały nabyte na zasadach regulujących opodatkowanie VAT 

na rynku krajowym państwa członkowskiego, w którym siły stacjonują, oraz 

‒ import tych towarów nie podlegałby zwolnieniu przewidzianemu w art. 143 ust. 1 lit. h 

dyrektywy VAT. 

Ustawa o VAT przewiduje obecnie – podobnie jak dyrektywa VAT- szczególną regulację 

dotyczącą przemieszczenia towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 

przez siły zbrojne Państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego (tzw. beztransakcyjne 

nabycie wewnątrzwspólnotowe - art. 11 ust. 2). 

Powyżej wskazany przepis unijny oraz uregulowania krajowe oznaczają, że siły zbrojne NATO 

–  dokonując przemieszczenia swoich towarów z terytorium jednego państwa członkowskiego 

na terytorium innego państwa członkowskiego, przy spełnieniu określonych warunków – 

muszą zarejestrować się w państwie członkowskim zakończenia transportu lub wysyłki 

towarów (obowiązki sprawozdawczo-ewidencyjne) oraz rozliczyć VAT z tytułu takiego 

nabycia. 

Dyrektywa 2019/2235 wprowadza w art. 22 dyrektywy VAT (poprzez dodanie akapitu przed 

akapitem pierwszym) identyczną regulację w odniesieniu do sił zbrojnych państwa 

członkowskiego biorącego udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji 

działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, co pociąga za sobą 

konieczność dokonania zmian w ustawie o VAT. 

W celu transpozycji do polskiego porządku prawnego zmiany wynikającej ze zmiany 

art. 22 dyrektywy VAT (art. 1 pkt 1 dyrektywy 2019/2235), projekt przewiduje zmianę 

ust. 2 w art. 11 ustawy o VAT  polegającą na przeniesieniu obecnego przepisu do pkt 1 i 

dodanie pkt 2 (art. 1 pkt 1 projektu ustawy). 

Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, przemieszczenie 

towarów przez siły zbrojne państwa członkowskiego biorącego udział w działaniach obronnych 

prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa 

i obrony lub przez towarzyszący im personel cywilny z terytorium państwa członkowskiego 

innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie 

towarów, w przypadku gdy towary nie zostały przez nich nabyte zgodnie ze szczególnymi 

zasadami regulującymi opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej na krajowym rynku 



5 

jednego z państw członkowskich dla sił zbrojnych państwa członkowskiego biorącego udział 

w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii 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 ustawy o VAT. 

Przepis ten jest zatem odzwierciedleniem już istniejącej regulacji zawartej w obecnym art. 11 

ust. 2 ustawy o VAT, dotyczącej traktowania przemieszczeń towarów przez siły zbrojne państw 

będących stroną Traktatu Północnoatlantyckiego - jedyna różnica dotyczy podmiotu 

dokonującego przemieszczenia. 

2. W obecnym brzmieniu dyrektywa VAT w art. 143 ust. 1 lit. c reguluje zwolnienie z VAT 

importu towarów do państw członkowskich, które są stronami Traktatu Północnoatlantyckiego, 

przez siły zbrojne innych państw będących stronami tego traktatu, do użytku tych sił zbrojnych 

lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, 

gdy siły te biorą udział we wspólnych działaniach obronnych. 

Ustawa o VAT przewiduje obecnie – podobnie jak dyrektywa VAT- szczególną regulację 

dotyczącą zwolnienia z VAT importu towarów przez siły zbrojne Państw – Stron Traktatu 

Północnoatlantyckiego (art. 45 ust. 1 pkt 9). 

Dyrektywa 2019/2235 wprowadza w art. 143 w ust. 1 dyrektywy VAT (poprzez dodanie lit. ga) 

identyczną regulację w odniesieniu do sił zbrojnych państwa członkowskiego biorącego udział 

w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej 

polityki bezpieczeństwa i obrony, co pociąga za sobą konieczność dokonania zmian w ustawie 

o VAT. 

W celu transpozycji do polskiego porządku prawnego zmiany wynikającej ze zmiany 

art. 143 ust. 1 dyrektywy VAT (art. 1 pkt 2 dyrektywy 2019/2235), projekt przewiduje  

zmianę pkt 9 w art. 45 w ust. 1 ustawy o VAT  polegającą na przeniesieniu obecnego 

przepisu do lit. a i dodaniu lit. b  (art. 1 pkt 2 projektu ustawy).  

Zgodnie z proponowanym brzmieniem pkt 9 lit. b w art. 45 w ust. 1 ustawy o VAT zwalnia 

się od podatku import towarów przez siły zbrojne innych niż Rzeczpospolita Polska państw 

członkowskich do użytku własnego takich   sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub 

też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, jeżeli  siły te biorą udział w działaniach obronnych 
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prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa 

i obrony.  

Przepis ten jest zatem odzwierciedleniem już istniejącej regulacji zawartej w obecnym art. 45 

ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, dotyczącej importu towarów przez siły zbrojne państw będących 

stroną Traktatu Północnoatlantyckiego - jedyna różnica dotyczy podmiotu dokonującego 

takiego importu. 

3. W obecnym brzmieniu dyrektywa VAT w art. 151 ust. 1 lit. c reguluje kwestie zwolnienia 

z VAT dostawy towarów i świadczenia usług w państwach członkowskich, które są stronami 

Traktatu Północnoatlantyckiego, na rzecz sił zbrojnych innych państw będących stronami tego 

traktatu, do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też 

w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te biorą udział we wspólnych działaniach 

obronnych. W przypadku gdy towary nie są wysyłane lub transportowane z państwa 

członkowskiego, w którym następuje dostawa tych towarów, jak również w przypadku 

świadczenia usług zwolnienie może być przyznane w formie zwrotu VAT.  

W polskich przepisach szczególne regulacje dotyczące zwolnienia z VAT dostaw towarów 

i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego 

uregulowane zostały w art. 89 ust.1 pkt 2 i art. 89 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, zgodnie z którymi 

to przepisami w odniesieniu do sił zbrojnych państw będących stronami Traktatu 

Północnoatlantyckiego mogą mieć zastosowanie zwroty podatku VAT na warunkach 

określonych w rozporządzeniu wykonawczym. Przypadki i tryb zwrotu podatku zostały 

określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 

przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym 

kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu4. 

Dyrektywa 2019/2235 wprowadza w art. 151 w ust. 1 dyrektywy VAT (poprzez dodanie lit. ba) 

identyczną regulację w odniesieniu do sił zbrojnych państwa członkowskiego biorącego udział 

w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej 

polityki bezpieczeństwa i obrony. 

W celu transpozycji do polskiego porządku prawnego zmiany wynikającej ze zmiany 

art. 151 ust. 1 dyrektywy VAT (art. 1 pkt 3 dyrektywy 2019/2235 – w zakresie dodanej 

                                                           
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 1753 
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lit. ba), projekt przewiduje dodanie pkt 2a w art. 89 w ust. 1 oraz zmianę ust 3 w art. 89 

ustawy o VAT polegającą na przeniesieniu obecnego przepisu do pkt 1 i dodanie pkt 2 

(art. 1 pkt 3 projektu ustawy). 

Zgodnie z proponowanym brzmieniem dodawanego w art. 89 w ust. 1 ustawy o VAT pkt 2a 

w odniesieniu do sił zbrojnych państw członkowskich biorących udział w działaniach 

obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony i ich personelu cywilnego mogą być zastosowane zwroty podatku 

VAT na warunkach określonych w rozporządzeniu wykonawczym.  

Proponowane brzmienie pkt 2 w art. 89 w ust. 3 ustawy o VAT umożliwi określenie w drodze 

rozporządzenia przypadków i tryb zwrotu podatku VAT dla sił zbrojnych państw 

członkowskich biorących udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji 

działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony z tytułu nabycia towarów 

i usług w Polsce. 

Przepisy te są odzwierciedleniem już istniejących regulacji zawartych w art. 89 ust. 1 pkt 2 

i ust. 3 ustawy o VAT, w odniesieniu do sił zbrojnych państw będących stroną Traktatu 

Północnoatlantyckiego - jedyna różnica dotyczy podmiotu. 

 

III. Termin implementacji dyrektywy 2019/2235 i obowiązki sprawozdawcze 

 

Państwa członkowskie są zobowiązane przyjąć i opublikować, najpóźniej do dnia 30 czerwca 

2022 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania 

dyrektywy 2019/2235.  

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2022 r. 

 

IV. Termin wejścia w życie ustawy 

Zgodnie z art. 2 ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Data 1 lipca 2022 r. jest spójna 

z datą określoną w dyrektywie 2019/2235 wyznaczającą państwom członkowskim termin, 

od którego zastosowanie mają zmienione przepisy unijne. 
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Wpływ projektowanej regulacji na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorstw 

Projekt ustawy w zakresie zmian dokonanych w związku z implementacją dyrektywy 

2019/2235, nie wpływa na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców. 

Zmiany regulacji są zgodne z zasadą proporcjonalności i adekwatności, o której mowa w  art. 67 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców5. 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt ustawy nie podlega przedstawieniu Europejskiemu Bankowi Centralnemu.  

Projekt ustawy nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych6, w związku z czym nie podlega notyfikacji. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa7 w związku z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 

października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów8, projekt ustawy z chwilą przekazania 

go do uzgodnień z członkami Rady Ministrów oraz konsultacji publicznych zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

 

                                                           
5 Dz. U. z 2021  r. poz. 162, z późn. zm. 
6 Dz. U. poz. 2039, z późn. zm. 
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 248. 
8 M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm. 


