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Dyrektywa Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 

grudnia 2019 r. zmieniająca 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,1 zwana niżej „dyrektywą 2019/2235”. 

 

Nr UC 105 w wykazie prac legislacyjnych i 

programowych Rady Ministrów 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Konieczność zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2 zwanej dalej „ustawą o VAT”, 

wynika z obowiązku implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy 2019/2235.  

 

Usprawnienie przekraczania granic przez transporty wojskowe i swobodne ich przemieszczanie się przez terytorium 

państw (mobilność wojskowa) jest przedmiotem intensywnych prac w UE. Mobilność wojskowa napotyka w praktyce 

szereg barier prawnych i proceduralnych w zakresie przekraczania granic państwowych oraz przeszkód 

infrastrukturalnych, które mają znaczący wpływ na czas reakcji w wypadku zagrożenia, a w konsekwencji 

bezpieczeństwo państw UE. Sprawa jest szczególnie ważna dla obronności Polski, jako państwa granicznego Unii 

Europejskiej (dalej jako „UE” lub „Unia”).  

Jednym z postulatów planu działania na rzecz mobilności wojskowej z 2018 r., było szybkie usunięcie zbędnych 

obciążeń administracyjnych w kontekście mobilności wojskowej, wynikających z aktualnych regulacji VAT i przyjęcie 

analogicznego podejścia w zakresie opodatkowania VAT czynności związanych z działaniami obronnymi w ramach UE i 

Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (dalej: „NATO”). 

Obowiązująca dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 

wartości dodanej3 , zwana dalej: „dyrektywą VAT”, zasadniczo nie przewiduje regulacji związanych z działaniami 

prowadzonymi w ramach działań obronnych UE, z uwzględnieniem ich specyfikacji wynikającej ze wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony (dalej także: „WPBiO”).  

Jednocześnie przepisy dyrektywy VAT zawierają regulacje w odniesieniu do działań obronnych realizowanych w ramach 

NATO (przemieszczenie towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zwolnienie z VAT towarów 

dostarczanych i usług świadczonych na rzecz sił zbrojnych każdego państwa będącego stroną Traktatu 

Północnoatlantyckiego oraz towarów importowanych przez te siły, gdy uczestniczą one we wspólnych działaniach 

obronnych poza ich własnym państwem, jeżeli spełnione są pewne warunki. 

 

Dyrektywa 2019/2235 wprowadza analogiczne regulacje 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, zrównując podejście do opodatkowania VAT czynności związanych z działaniami obronnymi 

w ramach UE i NATO. Rozwiązania ujęte w dyrektywie 2019/2235 mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r. (termin ich 

implementacji upływa 30 czerwca 2022 r.). 

 

Przedmiotowy projekt ustawy, implementując postanowienia wskazanej dyrektywy, wprowadza zmiany w polskiej 

ustawie o VAT. Ustawa o VAT przewiduje bowiem obecnie – podobnie jak dyrektywa VAT - szczególne regulacje 

odnoszące się do sił zbrojnych Państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego. 

 

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

W zakresie implementacji dyrektywy 2019/2235 projektowana ustawa wprowadza zmiany wzorowane na istniejących 

regulacjach ustawy o VAT w zakresie określonych czynności (pod pewnymi warunkami) związanych z działaniami 

                                                           
1 Dz. Urz. UE L Nr 336 z 30.12.2019, s. 10. 
2 Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243, 1598 i 1626. 
3 Dz. Urz. L Nr 347 z 11.12.2006, s. 1, ze zm. 
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obronnymi realizowanymi w ramach NATO i obejmują one: 

 

1) wprowadzenie zwolnienia 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 wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony; 

2) wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym przemieszczenie towarów, które mają być wykorzystane przez siły 

zbrojne państwa członkowskiego uczestniczącego w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji 

działania UE w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, będzie stanowiło wewnątrzwspólnotowe 

nabycie towarów, w przypadku gdy towary te zostały przemieszczone (wykorzystane) do użytku tych sił zbrojnych 

lub towarzyszącego im personelu cywilnego i nie zostały nabyte na zasadach regulujących opodatkowanie VAT na 

rynku krajowym państwa członkowskiego, w którym siły te stacjonują, jeżeli przemieszczenie analogicznych 

towarów spoza terytorium UE (import towarów) nie podlegałoby zwolnieniu określonemu powyżej; 

3) wprowadzenie delegacji dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do określenia, w drodze 

rozporządzenia przypadków i trybu zwrotu podatku siłom zbrojnym państw członkowskich biorących udział w 

działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 

obrony i ich personelowi cywilnemu. 

 

Zwolnienie z VAT obejmujące dostawę towarów lub świadczenie usług, przeznaczonych do użytku sił zbrojnych państwa 

członkowskiego lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te 

uczestniczą w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach WPBiO poza swoim 

państwem członkowskim analogicznie jak w przypadku sił zbrojnych NATO będzie realizowane poprzez zwrot podatku. 

Szczegółowe regulacje dotyczące zwrotu podatku VAT zostaną uregulowane w drodze rozporządzenia. 

 

Z kolei zwolnienie z VAT obejmujące dostawę towarów lub świadczenie usług dokonywane z przeznaczeniem do innego 

państwa członkowskiego na rzecz sił zbrojnych państwa członkowskiego, innego niż państwo członkowskie przeznaczenia, 

do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, 

gdy siły te uczestniczą w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania UE w ramach WPBiO, zostanie 

wdrożone 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. 

poz. 527, z późn. zm.). 

Przyjęte rozwiązania przyczynią się do zredukowania barier administracyjnych, ograniczając koszty mobilności wojskowej, 

co w efekcie powinno ułatwić prowadzenie działań obronnych UE i mieć korzystny wpływ z punktu widzenia 

zaangażowania Polski w poprawę mobilności wojskowej oraz realizację wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. 

Ponadto projektowane zmiany spowodują ujednolicenie opodatkowania podatkiem VAT działań obronnych w ramach 

UE i NATO. 

 

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

 

Państwa członkowskie są zobowiązane do implementacji postanowień dyrektywy 2019/2235 do dnia 30 czerwca 2022 r. 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Organy Krajowej 

Administracji Skarbowej  

izby administracji 

skarbowej – 16, 

– urzędy skarbowe – 

400, 

urzędy celno-skarbowe 

- 16 wraz z 

delegaturami - 45 i 

oddziałami celnymi 

– 143. 

Dane własne Organy celne, w których będą 

dokonywane odprawy celne 

dot. towarów importowanych 

przez siły zbrojne państw 

członkowskiego UE, 

uczestniczące we wspólnych 

działaniach obronnych. 

Dostosowanie do nowych zasad 

opodatkowania.  

 

Siły zbrojne państwa 

członkowskiego UE wraz z 

towarzyszącym im 

personelem cywilnym, gdy 

te siły uczestniczą we 

wspólnych działaniach 

obronnych poza ich 

b.d. brak Bezpośrednie – beneficjenci 

zwolnienia od podatku VAT 

oraz pozostałych 

projektowanych zmian  



własnym państwem  

    

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

Na podstawie 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 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. z 

2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt ustawy jednocześnie z przekazaniem do uzgodnień międzyresortowych zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny (www.rcl.gov.pl). Ze względu na charakter projektowanych zmian przewiduje się 

wyznaczenie 14 dni na zgłoszenie uwag. 

Projekt ustawy zostanie skierowany do zaopiniowania przez: Komisję Krajową NSZZ ,,Solidarność”, Ogólnopolskie 

Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Federację 

Przedsiębiorców Polskich, Business Centre Club – Związek Pracodawców, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 

Związek Rzemiosła Polskiego, Konfederację „Lewiatan”, Radę Dialogu Społecznego. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

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

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 -5,2 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -116,8 

budżet państwa 0 -5,2 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -12,4 -116,8 

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 

Odnosząc się do skutków wprowadzenia proponowanych rozwiązań na terytorium Polski 

należy wskazać, że brak jest informacji oraz danych umożliwiających wskazanie skutków 

wprowadzenia proponowanego rozwiązania dla budżetu państwa. Projektowane zwolnienie 

będzie dotyczyć bliżej nieokreślonego zakresu podmiotowego i przedmiotowego. Dla 

wyliczenia skutków budżetowych niezbędny jest bowiem wyraźnie skonkretyzowany stan 

faktyczny, którego określenie nie jest możliwe z uwagi na poufny charakter bądź niedostępność 

danych na temat wydatków wojskowych. Ponadto w chwili obecnej nie można przewidzieć 

skali działań jakie mogą być przeprowadzane w ramach wspólnej polityki obronnej UE, stąd 

nie można oszacować wielkości faktycznej wykorzystania towarów i usług oraz wielkości 

konsumpcji.  

Niemniej jednak z przedstawionych przez KE we wniosku legislacyjnym informacji można 

wywnioskować, że w ramach działań WPBiO, które byłyby objęte zwolnieniem, ewentualne 

ujemne skutki budżetowe dla (niektórych) państw członkowskich wystąpiłyby w przypadku 

działania PESCO oraz działań EDA. Jednakże obecnie, nie ma możliwości określenia, czy w 

przypadku Polski takie skutki wystąpią i ewentualnie w jakiej wysokości.  

Ponadto należy mieć na względzie, że wprowadzenie nowych zwolnień w zakresie podatku 

VAT, skutkujące zmniejszeniem dochodów budżetów krajowych z tego tytułu wpłynie 

pośrednio na wysokość składek do budżetu UE płaconych przez wszystkie państwa 

członkowskie. Ewentualne niższe wpływy do budżetu UE z tytułu środka własnego VAT 

zostaną zrekompensowane poprzez wzrost wpłat z tytułu DNB.  

KE nie przedstawiła szczegółowych danych dotyczących utraty dochodów z tytułu VAT, a 

jedynie pięć obszarów działań w ramach WPBiO, które byłyby objęte zwolnieniami. Obecnie 

http://www.rcl.gov.pl/


udział Polski w środku własnym opartym na DNB wynosi 3,1%. 

Jednakże opierając się na szacunkach Komisji Europejskiej przedstawionych we wniosku COM 

(2019) 1924, która zakłada ewentualną utratę dochodów z tytułu podatku VAT dla wszystkich 

państw członkowskich w wysokości około 80 mln EUR, oszacowano że w przypadku Polski 

dochody z podatku od towarów i usług mogą być mniejsze o około 12,4 mln zł w skali roku. 

Metodologia szacunku: kwotę 80 mln EUR podzielono udziałem na poszczególne 28 państw 

członkowskich w kwocie dochodów z VAT (1 178 993,8 mln EUR)5 za rok 2019. Udział ten 

dla Polski wyniósł: 3,6%. Skutek finansowy dla Polski przy zastosowaniu ww. udziału oraz 

rocznego kursu euro dla roku 2019 w wysokości 4,298 PLN został oszacowany na ok. 12, 4 mln 

zł (=80 mln EUR x 3,5949% x 4,298 PLN). 

 

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 Zmiany ustawy związane z implementacją dyrektywy 2019/2235 nie będą 

oddziaływały na duże przedsiębiorstwa. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Zmiany ustawy związane z implementacją dyrektywy 2019/2235 nie będą 

oddziaływały na sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
Zmiany ustawy związane z implementacją dyrektywy 2019/2235 nie będą 

oddziaływały na gospodarstwa domowe. 

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: … 

                                                           
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=COM:2019:192:FIN 
5 Źródło: eurostat: gov_10a_taxag 

 



Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
☐ tak 

☐ nie 

☒ nie dotyczy 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Zakres projektowanej nowelizacji nie wpłynie na rynek pracy. 

 

 

 

 

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 

 

Przepisy projektowanej ustawy powinny wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

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

 

Z uwagi na charakter proponowanych zmian nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.  

 

 

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

 

 

 

 

 

  

  


