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POZOSTAŁE PRZEPISY PROJEKTU – zmiany nie będące konsekwencją implementacji DYREKTYWY RADY (UE): 2021/1159 
 

    

 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO: PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE MIEJSCA ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ 

ZWROTU KWOTY PODATKU NALICZONEGO JEDNOSTCE DOKONUJĄCEJ NABYCIA (IMPORTU) TOWARÓW LUB USŁUG 

 

Jedn. red. Treść przepisu projektu krajowego Uzasadnienie wprowadzenia przepisu 

§ 1 pkt 1  1) w § 6a w ust. 6 wyrazy „do kwoty 20 240 złotych” zastępuje 

się wyrazami „do kwoty 20 989 złotych”; 
 

Potrzeba dokonania waloryzacji limitu, określonego w artykule 12 ustęp 4 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”). 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 

rozporządzenia 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), 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 

§ 2 § 2. 1. Maksymalną kwotę zwrotu podatku określoną w § 6a ust. 6 

rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do zwrotu podatku, o 

którym mowa w § 6a ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 

1, z tytułu nabycia towarów po dniu 31 grudnia 2020 r. 

2. W przypadku gdy nabycia towarów, o których mowa w § 6a ust. 

1 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, dokonywane są w okresie 

12 następujących po sobie miesięcy na przełomie lat 2020 i 2021, 

Podwyższona kwota zwrotu podatku w wysokości 20 989 PLN będzie miała zastosowanie począwszy od 

zakupów dokonanych w roku 2021, co zostało uregulowane w przepisie przejściowym (§ 2 ust. 1).  

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). 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. 
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maksymalną kwotę zwrotu podatku oblicza się proporcjonalnie do 

wartości towarów nabytych w poszczególnych latach, z 

uwzględnieniem maksymalnej kwoty zwrotu podatku obowiązującej 

w tych latach. 
 

 

 

 


