
 

Uzasadnienie 

 

Projektowane rozporządzenie wydaje się na podstawie art. 28o i art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług1 w celu: 

1) wykonania Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską 

Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) podpisanej dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. 

poz. 1939 i 1940) (dalej: „Umowa”) regulującej zasady funkcjonowania Europejskiej Agencji 

Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w Polsce (dalej: „Agencja Frontex”); 

2) implementacji 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-192. 

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 

16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku 

naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 

80), dalej „rozporządzenia”.  

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia podyktowana jest potrzebą dokonania 

waloryzacji limitu, określonego w artykule 12 ustęp 4 Umowy. Zasady waloryzacji limitu, o 

którym mowa w art. 12 ust. 4 Umowy (20 000 PLN) określone zostały w Załączniku nr III do 

Umowy. Na początku drugiego i każdego kolejnego roku kalendarzowego realizacji Umowy, 

powyższy limit może być skorygowany w górę, jeżeli o korektę wnosi jedna ze stron w formie 

pisemnej, nie później niż do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego. O korektę limitu 

wystąpiła Agencja Frontex notą z dnia 15 lutego 2021 r.  

Limit zwrotu podatku przysługujący członkom personelu Agencji Frontex został określony w § 

6a ust. 6 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w kwocie 20 240  

PLN. W związku z tym, projektowane rozporządzenie zakłada w § 1 pkt 1 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 zakupów dokonanych w roku 2021, 

co zostało uregulowane w przepisie przejściowym (§ 2 ust. 1 projektowanego rozporządzenia). 

                                                           
1 Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm., dalej: ustawa o VAT.  
2 Dz. Urz. UE L 250 z 15.07.2021, str. 1, dalej: dyrektywa B&D. 



W przypadku gdy nabycia towarów będą dokonywane przez członków personelu Agencji 

Frontex w okresie 12 następujących po sobie miesięcy, ale na przełomie 2 lat, maksymalna 

kwota zwrotu podatku będzie ustalana z uwzględnieniem proporcji, w jakiej towary zostaną 

nabyte w tych latach (§ 2 ust. 2 projektowanego rozporządzenia). W praktyce oznacza to, że w 

przypadku zakupów dokonanych na przełomie 2020 r. i 2021 r., np. w proporcjach 3/4 i 1/4, 

kwota zwrotu wyniesie: ¾ x 20240 + ¼ x 20989 = 15180 + 5247,25 = 20427,25 PLN. 

Projektowane rozporządzenie podyktowane jest również koniecznością implementacji 

dyrektywy B&D, poprzez umożliwienie zwrotu podatku VAT Komisji Europejskiej, agencji 

lub organowi utworzonym 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. 

Zgodnie z dyrektywą VAT państwa członkowskie zwalniają z podatku od wartości dodanej 

(VAT) import towarów przez Unię Europejską (UE), Europejską Wspólnotę Energii 

Atomowej, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny lub przez organy 

utworzone przez UE, do których ma zastosowanie Protokół (nr 7) w sprawie przywilejów i 

immunitetów Unii Europejskiej, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej („protokół”), w granicach i na warunkach określonych w 

tym protokole i umowach dotyczących jego wykonania lub w porozumieniach dotyczących ich 

siedzib, w szczególności w zakresie, w jakim nie prowadzi to do zakłócenia konkurencji. 

Zwolnienie to jest ograniczone do zakupów dokonywanych do użytku służbowego i nie 

obejmuje sytuacji, w których towary i usługi są nabywane przez organy UE w celu reagowania 

na sytuację nadzwyczajną, jaką jest pandemia COVID-19, w szczególności gdy mają być 

udostępniane nieodpłatnie państwom członkowskim lub stronom trzecim, takim jak krajowe 

organy lub instytucje.  

Prawodawca unijny zauważył pilną potrzebę przyjęcia środków w celu stworzenia gotowości 

do działania w obliczu trwającego kryzysu sanitarnego. Tym samym konieczne jest 

zapewnienie zwolnienia z VAT zakupu towarów i usług przez Komisję Europejską (KE), 

agencję lub organ ustanowiony na mocy prawa UE w ramach wykonywania ich zadań w celu 

reagowania na pandemię COVID-19. Zagwarantowałoby to, że środki przyjmowane w tej 

sytuacji w ramach różnych inicjatyw unijnych nie będą napotykać ograniczeń w postaci 

zobowiązań z tytułu VAT, które nie mogą zostać efektywnie odzyskane przez te instytucje. 



Aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie budżetu UE do przeciwdziałania bardzo poważnym 

skutkom pandemii COVID-19, ustanowiono zwolnienia z VAT zakupu towarów i usług w celu 

przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w dyrektywie B&D.  

Projektowane rozporządzenie umożliwia zwrot podatku VAT Komisji Europejskiej (KE), 

agencji lub organowi utworzonym 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. Takie rozwiązanie zostało przewidziane w § 1 pkt 2 

projektowanego rozporządzenia, poprzez dodanie § 6b w rozporządzeniu, który określa 

warunki zwrotu podatku VAT. 

Zwrot podatku będzie przysługiwał KE, agencji lub organowi utworzonym przez Unię 

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

towarów lub usług przez te podmioty w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy 

prawa Unii Europejskiej w celu reagowania na pandemię COVID-19 (§ 6b ust. 1 

rozporządzenia). W przypadku gdy nabyte towary lub usługi będą wykorzystywane przez KE, 

agencję lub organ utworzony przez Unię Europejską, do odpłatnej dostawy towarów, 

odpłatnego eksportu towarów, odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub 

odpłatnego świadczenia usług, zwrot podatku nie będzie przysługiwał tym podmiotom (§ 6b 

ust. 2 rozporządzenia). 

Zwrot podatku zawartego w cenach towarów i usług będzie obejmował kwotę podatku 

określoną w fakturze (§ 6b ust. 3 rozporządzenia), która będzie dokumentem stanowiącym 

podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi (§ 6b ust. 4 rozporządzenia).  

Natomiast dodawany w § 1 pkt 3 projektowanego rozporządzenia § 7b określa tryb zwrotu 

podatku VAT tym podmiotom. 

Zwrot podatku VAT Komisji Europejskiej, agencji lub organowi utworzonym przez Unię 

Europejską będzie następował na wniosek składany przez te podmioty do Naczelnika Drugiego 

Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (§ 7b ust. 1 rozporządzenia). Wniosek składany 

będzie za okresy kwartalne, przy czym w składanym wniosku należy uwzględnić kwoty 

podatku VAT wynikające z faktur otrzymanych w kwartale, za który składany jest wniosek. 

Regulacje projektowanego rozporządzenia określają dane, które powinien zawierać wniosek 

oraz listę dokumentów towarzyszących wnioskowi o zwrot podatku (§ 7b ust. 2 i 3 

rozporządzenia). Projektowane rozporządzenie wprowadza również przepis umożliwiający 

dołączanie do wniosku o zwrot podatku, składanego zarówno przez Komisji Europejskiej, 



agencji lub organowi utworzonemu przez Unię Europejską, faktur w formie elektronicznej (§ 

7b ust. 4 rozporządzenia). 

Zwrot podatku dokonywany będzie przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście na 

wskazany we wniosku rachunek bankowy w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku przez 

Komisję Europejską, agencję lub organ utworzony przez Unię Europejską (§ 7b ust. 6 

rozporządzenia).  

Przepisy § 7b ust. 7 i 8 rozporządzenia przewidują postępowanie w przypadku powstania 

uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku.  

Zaś dodawany § 7b  ust. 9 rozporządzenia przewiduje, że zwrot podatku nie przysługuje, jeżeli 

towar został zwrócony sprzedawcy, a podmiot otrzymał od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny. 

Przepis § 7b  ust. 10 rozporządzenia zakłada, że w przypadku wykorzystania nabytych towarów 

i usług przez Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską do 

odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów, odpłatnej wewnątrzwspólnotowej 

dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, podmioty te są obowiązane poinformować 

o tym Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście i dokonać zwrotu 

nienależnie uzyskanych kwot podatku.  

Tryb zwrotu podatku, co do zasady, jest analogiczny jak w odniesieniu do zwrotu podatku 

instytucjom lub organom Unii Europejskiej mającym siedzibę lub przedstawicielstwo w Polsce 

od nabytych towarów i usług na ich cele służbowe, z wyjątkiem okresu, za jaki jest składany 

wniosek i terminu dokonania zwrotu podatku. Biorąc pod uwagę cel wprowadzanej preferencji 

oraz najlepsze wykorzystanie budżetu UE do przeciwdziałania bardzo poważnym skutkom 

pandemii COVID-19 w projektowanym rozporządzeniu proponuje się składanie wniosków o 

zwrot za okresy kwartalne (zamiast rocznych) oraz zwrot w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku (zamiast 6 miesięcy). 

W § 3 projektowanego rozporządzenia wprowadzono natomiast przepis przejściowy 

przyznający Komisji Europejskiej, agencji lub organowi utworzonemu przez Unię Europejską, 

posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju, zwrot podatku również w 

odniesieniu do towarów i usług nabytych na terytorium kraju przez te podmioty, w okresie od 

dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Aby uzyskać zwrot 

podatku od towarów i usług nabytych od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. podmioty te 

powinny złożyć wniosek o zwrot podatku w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie tego 

rozporządzenia. 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 



Projektowane przepisy rozporządzenia nie będą miały wpływu na mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Stosownie do 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 nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. 

zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w 

serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem określonym w 

przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z 

późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnienia. 

 


