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TABELA ZGODNOŚCI DOTYCZĄCA IMPLEMENTACJI DYREKTYW RADY 2021/1159 
 

 

    

 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO: PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD 

TOWARÓW I USŁUG ORAZ WARUNKÓW STOSOWANIA TYCH ZWOLNIEŃ 

 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW 

PRAWNYCH 

Dyrektywa Rady (UE) 2021/1159 z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie tymczasowych zwolnień w imporcie i niektórych 

dostawach, w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (Dz. Urz. UE L 250 z 15.07.2021, str. 1) 

Jedn. red. Treść przepisu UE 

Konieczn

ość 

wdrożenia 

T / N 

Jedn. red. Treść przepisu ustawy 

Art. 1 pkt 1 lit. a 1) w art. 143 wprowadza się następujące zmiany: 

 

a) w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu: 

 

„fb) import towarów przez Komisję, agencję lub organ ustanowiony na 

mocy prawa Unii, w przypadku gdy Komisja, taka agencja lub taki organ 

importują te towary w ramach wykonywania zadań powierzonych im na 

mocy prawa Unii w celu reagowania na pandemię COVID-19, z wyjątkiem 

gdy importowane towary są wykorzystywane przez Komisję, taką agencję 

lub taki organ natychmiast lub w późniejszym terminie, do celów dalszej 

odpłatnej dostawy towarów;”; 

 

T § 1 pkt 1 i pkt 2 w 

zakresie dodania ust. 

11 w § 3 

w § 3: 

1) w ust. 1 dodaje się pkt 21 w brzmieniu: 

„21) import towarów przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone 

przez Unię Europejską, w przypadku gdy podmioty te importują te towary w ramach 

wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii Europejskiej w celu 

reagowania na pandemię COVID-19.”; 

 

2) dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu: 

„11. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, nie ma zastosowania w przypadku 

gdy importowane towary są wykorzystywane przez Komisję Europejską, agencję lub 

organ utworzone przez Unię Europejską do odpłatnej dostawy towarów, eksportu 

towarów lub odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 

 

Art. 1 pkt 1 lit. b 1) w art. 143 wprowadza się następujące zmiany: 

b) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3.   W przypadku gdy przestają być spełnione warunki dotyczące 

zwolnienia określone w ust. 1 lit. fb), Komisja, dana agencja lub dany organ 

informują państwo członkowskie, w którym zwolnienie zostało 

zastosowane, a import tych towarów podlega VAT na warunkach mających 

zastosowanie w tym czasie.” 

T § 1 pkt 2 w zakresie 

dodania ust. 12 w § 3 

2) dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu: 

12. Komisja Europejska, agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską są 

obowiązane poinformować o wykorzystaniu towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 

21, do odpłatnej dostawy towarów, eksportu towarów lub odpłatnej 

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów naczelnika urzędu celno-skarbowego, 

przed którym dokonano formalności związanych z importem tych towarów, nie 

później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano 

odpowiednio tej dostawy, tego eksportu lub tej wewnątrzwspólnotowej dostawy. W 

przypadku wykorzystania importowanych towarów do odpłatnej dostawy towarów, 
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eksportu towarów lub odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, import 

tych towarów podlega opodatkowaniu podatkiem na warunkach obowiązujących w 

dniu zastosowania zwolnienia.”. 

Art. 2 Transpozycja 

 

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, do dnia 31 grudnia 2021 r., 

przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania 

niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję. 

 

Państwa członkowskie stosują przepisy przewidziane w art. 1 od dnia 1 

stycznia 2021 r. 

 

T § 2 i § 3 § 2. Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym 

rozporządzeniem stosuje się również do importu towarów, o których mowa w § 3 ust. 

1 pkt 21 rozporządzenia zmienianego w § 1, dokonanego od dnia 1 stycznia 2021 r. 

do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 


