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1. Umowa w sprawie siedziby między 

Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) 

podpisanej w Warszawie dnia  

9 marca 2017 r., opublikowana w Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1939 i 1940. 

2. Dyrektywa Rady (UE) 2021/1159 z dnia 13 

lipca 2021 r. zmieniająca 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), zwana 

dalej „dyrektywą B&D”. 

 

Nr 466 w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Finansów  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

1) Waloryzacja limitu określonego w artykule 12 ustęp 4 Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a 

Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) (dalej „Umowa”), podpisanej dnia 9 marca 2017 r., 

regulującej zasady funkcjonowania Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w Polsce. 

2) Implementacja dyrektywy 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), dalej: dyrektywa B&D. 

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

Projektowane rozporządzenie: 

1) zakłada podwyższenie kwoty zwrotu podatku do kwoty 20 989 PLN w czwartym roku obowiązywania rozwiązań 

prawnych wynikających ze związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową;   

2) implementuje dyrektywę B&D, poprzez umożliwienie zwrotu VAT Komisji Europejskiej, agencji lub organowi 

utworzonemu przez Unię Europejską, posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju, z tytułu nabycia 

towarów i usług przez te podmioty w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii Europejskiej w 

celu reagowania na pandemię COVID-19. 

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

Z uwagi na fakt, że Umowa w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej 

i Przybrzeżnej (Frontex) stanowi rozwiązanie szczególne, brak jest uzasadnienia do porównywania do rozwiązań 

istniejących w innych krajach członkowskich OECD/UE, zwłaszcza przy uwzględnieniu, że siedzibą Agencji Frontex jest 

Warszawa. 

Implementowane przepisy dyrektywy B&D mają być jednolicie wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich 

UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Izba Administracji 

Skarbowej w Warszawie, 

Drugi Urząd Warszawa 

Śródmieście 

              2 własne Dostosowanie do nowych 

rozwiązań. Dokonywanie 

zwrotu podatku VAT  

Komisja Europejska, 

agencja lub organ 

utworzone przez Unię 

Europejską, mające 

siedzibę lub 

przedstawicielstwo w 

Polsce w przypadku gdy 

nabywają towary i usług w 

ramach wykonywania 

zadań powierzonych im na 

Brak danych Brak danych Bezpośrednie – na Komisję 

Europejską, agencję lub organ 

utworzone przez Unię 

Europejską, w przypadku gdy 

podmioty te importują towary 

w ramach wykonywania zadań 

powierzonych im na mocy 

prawa Unii Europejskiej w 

celu reagowania na pandemię 

COVID-19. 



mocy prawa Unii 

Europejskiej w celu 

reagowania na pandemię 

COVID-19. 

Agencja Frontex i jej 

personel  

Brak danych Brak danych Bezpośrednie – na Agencję i 

personel w przypadku 

występowania o zwrot podatku 

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

Projekt rozporządzenia został poddany konsultacjom publicznym z następującymi podmiotami: Business Centre Club, 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa 

Izba Radców Prawnych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Konfederacja LEWIATAN, Krajowa Izba 

Gospodarcza, Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy 

Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i 

Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, Polskie Towarzystwo Gospodarcze, Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów w Polsce, 

Izba Pracodawców Polskich, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Polska Izba Cła, Spedycji i Logistyki. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  

 

Projektowana regulacja nie będzie miała, co do zasady, wpływu na sektor finansów 

publicznych. Implementacja dyrektywy B&D może hipotetycznie wpłynąć na zmniejszenie 

dochodów budżetu państwa z tytułu VAT w 2021 r. 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Umowa przewiduje możliwość waloryzacji kwoty limitu zwrotu podatku VAT z tytułu zakupów 

dokonanych przez pracowników Agencji do celów prywatnych. Zasady waloryzacji określono 

w załączniku nr III do tej Umowy. Projektowane rozporządzenie zakłada podwyższenie kwoty 

zwrotu podatku do kwoty 20 989 PLN w czwartym  roku obowiązywania rozwiązań prawnych 

wynikających ze związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową. Zatem podwyższona kwota 

zwrotu podatku będzie miała zastosowanie począwszy od roku 2021. 

Podwyższenie wielkości kwoty zwrotu podatku o 749 PLN pozostanie bez istotnego wpływu na 

założenia pierwotnie przyjęte w Ocenie Skutków Regulacji (data sporządzenia 17 stycznia 2018 

r.; Nr 598 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie działów: 

budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe). 

 

Rozwiązanie w zakresie implementacji dyrektywy B&D hipotetycznie będzie skutkowało 

zmniejszeniem dochodów budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług w 2021 r. w 

stosunku do stanu prawnego sprzed zmiany. Nie jest jednak możliwe oszacowanie tego wpływu 

z uwagi na trudną do przewidzenia skalę potencjalnego importu przez podmioty wymienione w 

części 4. 

Rozwiązanie to nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz 

pozostałych jednostek. 

 



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       Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       Nie dotyczy 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

      Nie dotyczy 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Nie dotyczy 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Nie dotyczy 

 osoby niepełnosprawne 

i starsze 

Nie dotyczy 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Charakter proponowanych zmian nie będzie miał wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe oraz na osoby starsze i niepełnosprawne. 

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:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Uregulowania zawarte w niniejszym rozporządzeniu nie będą wywierać wpływu na wymienione 

w pkt 10 obszary. 

 



11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został określony na dzień 1 stycznia 2022 r. 

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

 

 Specyfika regulacji powoduje niezasadność jej ewaluacji. 

 

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

 

Brak 

 

 

  


