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TABELA ZGODNOŚCI DOTYCZĄCA IMPLEMENTACJI DYREKTYW RADY 2019/2235 W ZAKRESIE ZMIANY DYREKTYWY 

2006/112/WE 
    

 

 

 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO: PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 
 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW 

PRAWNYCH 

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 

Jedn. red. Treść przepisu UE 

Konieczn

ość 

wdrożenia 

T / N 

Jedn. red. Treść przepisu ustawy 

Art. 1 pkt 1 W dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 22 przed pierwszym akapitem dodaje się akapit w 

brzmieniu:  

Za odpłatne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się 

wykorzystanie przez siły zbrojne państwa członkowskiego biorącego 

udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji 

działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, 

do ich użytku lub do użytku towarzyszących im pracowników 

cywilnych, towarów, które nie zostały przez te siły zbrojne nabyte na 

ogólnych zasadach regulujących opodatkowanie na rynku krajowym 

państwa członkowskiego, jeżeli import tych towarów nie podlegałby 

zwolnieniu przewidzianemu w art. 143 ust. 1 lit. ga). 

 

T Art. 1 pkt 1 projektu 

ustawy dot. art. 11 

ust. 2 pkt 2 ustawy o 

podatku od towarów 

i usług  

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) …  

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 … oraz państwa członkowskiego 

biorącego udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji 

działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 
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obrony, jeżeli import tych towarów nie mógłby korzystać ze zwolnienia, o 

którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 9.” 

 

Art. 1 pkt 2 2)  w art. 143 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:  

,,ga)  import 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 lub 

kantyn, gdy siły te biorą udział w działaniach obronnych 

prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej 

polityki bezpieczeństwa i obrony;" 

 

T Art. 1 pkt 2 projektu 

ustawy dot. art. 45 

ust. 1 pkt 9 lit. b) 

ustawy o podatku od 

towarów i usług 

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

„9) towarów przez: 

a) … 

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;” 

 

Art. 1 pkt 3 3)  w art. 151 ust. 1 dodaje się litery w brzmieniu:  

 

,,ba)  dostawy towarów lub świadczenie usług na terytorium państwa 

członkowskiego, przeznaczone dla sił zbrojnych innych państw 

członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu 

cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te 

biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu 

realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa 

i obrony; 

 

T Art. 1 pkt 3 projektu 

ustawy dot. art. 89 

ust. 1 pkt 2a i ust. 3 

pkt 2 ustawy o VAT.  

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)  … 

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.” 
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Art. 3 ust. 1  Transpozycja 

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, do dnia 30 czerwca 2022 

r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do 

wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują one Komisji 

tekst tych przepisów. 

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

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do 

niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej 

publikacji. Sposób dokonywania takiego odniesienia określany jest przez 

państwa członkowskie. 

 

T Art. 2 projektu 

ustawy 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO: PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 
 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW 

PRAWNYCH 
Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej  

Jedn. red. Treść przepisu UE 

Konieczn

ość 

wdrożenia 

T / N 

Jedn. red. Treść przepisu ustawy 

Art. 22 Za odpłatne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się 

wykorzystanie przez siły zbrojne państwa będącego członkiem Traktatu 

Północnoatlantyckiego, do ich użytku lub do użytku towarzyszących im 

pracowników cywilnych, towarów, które nie zostały przez te siły zbrojne 

nabyte na ogólnych zasadach regulujących opodatkowanie na rynku 

krajowym państwa członkowskiego, jeżeli import tych towarów nie 

podlegałby zwolnieniu przewidzianemu w art. 143 ust. 1 lit. h).  

 

T Art. 1 pkt 1 projektu 

ustawy dot. art. 11 

ust. 2 pkt 1 ustawy o 

podatku od towarów 

i usług  

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) …  

– 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 
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Północnoatlantyckiego oraz …, jeżeli import tych towarów nie mógłby 

korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 9.” 

 

Art. 143 ust. 1 lit. 

h) 

Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:  

h) import 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, jeśli siły te biorą 

udział we wspólnych działaniach obronnych;  

 

T Art. 1 pkt 2 projektu 

ustawy dot. art. 45 

ust. 1 pkt 9 lit. a) 

ustawy o podatku od 

towarów i usług 

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 ich mes lub kantyn, jeżeli siły te biorą udział we 

wspólnych działaniach obronnych, 

 

b) … 

 

Art. 151 ust. 1 lit. 

c)  
1. Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:  

c) dostawy towarów i świadczenie 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;  

 

T Art. 1 pkt 3 lit. b) 

projektu ustawy dot. 

art. 89 ust. 3 pkt 1 

ustawy o VAT.  

3) w art. 89: 

 

a) …, 

 

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)  …” 

 

 


