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TABELA ZGODNOŚCI DOTYCZĄCA IMPLEMENTACJI DYREKTYW RADY 2021/1159 
 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO: PROJEKT Z DNIA …ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE MIEJSCA 

ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ ZWROTU KWOTY PODATKU NALICZONEGO JEDNOSTCE DOKONUJĄCEJ NABYCIA (IMPORTU) 

TOWARÓW LUB USŁUG 

 

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 rozporządzenia 

Art. 1 pkt 2 lit. a 2) w art. 151 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

(i) w akapicie pierwszym dodaje się literę w brzmieniu: 

„ab) dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz Komisji, agencji lub 

organu ustanowionego na mocy prawa Unii, w przypadku gdy Komisja, taka 

agencja lub taki organ nabywają te towary lub usługi w ramach 

wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii w celu 

reagowania na pandemię COVID-19, z wyjątkiem gdy zakupione towary lub 

usługi są wykorzystywane przez Komisję, taką agencję lub taki organ 

natychmiast lub w późniejszym terminie, do celów dalszej odpłatnej 

dostawy towarów lub dalszego świadczenia usług;”; 

 
(ii) akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

„Do czasu przyjęcia jednolitych przepisów podatkowych zwolnienia 

przewidziane w akapicie pierwszym, inne niż te, o których mowa w lit. ab), 

mają zastosowanie w granicach ustalonych przez przyjmujące państwo 

członkowskie.”; 

 

T § 1 pkt 2 i 3 

projektu 

rozporządzenia 

(dot. § 6b ust.1, 3 i 

4 i § 7b ust.1-9  

rozporządzenia) 

2) po § 6a dodaje się § 6b w brzmieniu: 

„§ 6b. 1. Zwrot podatku przysługuje Komisji Europejskiej, agencji lub 

organowi utworzonym przez Unię Europejską, posiadającym siedzibę lub 

przedstawicielstwo na terytorium kraju, z tytułu nabycia przez te podmioty 

towarów lub usług w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy 

prawa Unii Europejskiej w celu reagowania na pandemię COVID-19. 

2. … 

3. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub  usług nabytych przez 

Komisję Europejską, agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską, o 

których mowa w ust. 1, obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze. 

4. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego 

zwrotowi jest faktura wystawiona przy nabyciu towarów lub usług.”; 
 

3) po § 7a dodaje się § 7b w brzmieniu: 

„§ 7b. 1. Zwrot podatku, o którym mowa w § 6b ust. 1, jest dokonywany na 

wniosek składany do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-

Śródmieście. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

1) kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Komisja Europejska, 

agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b 

ust. 1; 

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot 

podatku. 
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3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się uwierzytelnione 

kserokopie faktur. 

4. W przypadku faktur w formie elektronicznej wnioskodawca przesyła lub 

udostępnia te faktury w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o 

którym mowa w ust. 1. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za okresy kwartalne, przy 

czym uwzględnia się kwoty podatku wynikające z faktur otrzymanych w 

danym kwartale. 

6. Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście dokonuje zwrotu podatku 

na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, w 

terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku przez Komisję Europejską, 

agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w § 6b 

ust. 1. 

7. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących 

sporządzonego wniosku, o którym mowa w ust. 1, Naczelnik Drugiego 

Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, wskazując przyczyny, z 

powodu których złożony wniosek podaje się w wątpliwość, zwraca się do 

Komisji Europejskiej, agencji lub organu utworzonych przez Unię 

Europejską, o których mowa w § 6b ust. 1, o dodatkowe wyjaśnienia. 

8. W przypadku określonym w ust. 7 zwrot podatku następuje w terminie, o 

którym mowa w ust. 6, a w przypadku przekroczenia tego terminu - nie 

później niż 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień Komisji Europejskiej, 

agencji lub organu utworzonych przez Unię Europejską, o których mowa w § 

6b ust. 1, usuwających wątpliwości dotyczące sporządzonego wniosku, 

według kwot faktycznie uznanych. 

9. Zwrot podatku nie przysługuje, jeżeli towar został zwrócony sprzedawcy, 

a Komisja Europejska, agencja lub organ utworzone przez Unię Europejską, 

o których mowa w § 6b ust. 1, otrzymały od sprzedawcy zwrot zapłaconej 

ceny. 

10…..”. 

Art. 1 pkt 2 lit. b b) dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3. W przypadku gdy przestają być spełnione warunki dotyczące zwolnienia 

określone w ust. 1 lit. ab) akapit pierwszy, Komisja dana agencja lub dany 

organ, które otrzymały zwolnioną dostawę lub usługi, informują państwo 

członkowskie, w którym zwolnienie zostało zastosowane, a dostawa tych 

towarów lub świadczenie tych usług podlega VAT na warunkach mających 

zastosowanie w tym czasie.”. 

 

T § 1 pkt 2 i 3 

projektu 

rozporządzenia 

(dot. § 6b ust. 2 i § 

7b ust. 10    

rozporządzenia ) 

2) po § 6a dodaje się § 6b w brzmieniu: 

„§ 6b. 1. … 

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy nabyte towary lub 

usługi są wykorzystywane 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. 

3. … 

4. ….”; 

 

3) po § 7a dodaje się § 7b w brzmieniu: 
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„§ 7b. 1… 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

8. … 

9. … 

10. W przypadku, o którym mowa w § 6b ust. 2, Komisja Europejska, agencja 

lub organ utworzone przez Unię Europejską, o których mowa w ust. § 6b ust. 

1,  są obowiązane poinformować o wykorzystaniu nabytych towarów lub 

usług do odpłatnej dostawy towarów, odpłatnego eksportu towarów, 

odpłatnej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub do odpłatnego 

świadczenia usług Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-

Śródmieście oraz dokonać zwrotu nienależnie uzyskanych kwot podatku, nie 

później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

dokonano odpowiednio tej dostawy, tego eksportu, tej 

wewnątrzwspólnotowej dostawy lub tego świadczenia.”. 

 
 

Art. 2 i  art. 3 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. 

 
Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do 

niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej 

publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez 

państwa członkowskie. 

 

Art. 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Art. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. 

T § 3 i § 4 projektu 

rozporządzenia 

§ 3. 1. Zwrot podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 6b ust. 1 

rozporządzenia zmienianego w § 1,  przysługuje Komisji Europejskiej, 

agencji lub organowi utworzonym przez Unię Europejską, posiadającym 

siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju, również z tytułu nabycia 

przez te podmioty towarów i usług w ramach wykonywania zadań 

powierzonych im na mocy prawa Unii Europejskiej w celu reagowania na 

pandemię COVID-19 , w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia 

w życie niniejszego rozporządzenia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy § 6b ust. 2–4 

oraz § 7b rozporządzenia zmienianego w § 1, z tym że wniosek w sprawie 

zwrotu podatku od towarów i usług jest składany przez Komisję Europejską, 

agencję lub organ utworzone przez Unię Europejską do Naczelnika Drugiego 

Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, w terminie 90 dni od dnia 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
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Art. 4  Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. N   

 

 

    


