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Źródło:  

Dyrektywa Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 

grudnia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 

2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu 

podatku od wartości dodanej i dyrektywę 

2008/118/WE w sprawie ogólnych zasad 

dotyczących podatku akcyzowego w 

odniesieniu do działań obronnych w ramach 

Unii1, zwana dalej „dyrektywą 2019/2235”. 

 

Nr 548 w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Finansów: 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Implementacja przepisów art. 1 pkt 3 dyrektywy 2019/2235, w zakresie dodawanego w art. 151 ust. 1 dyrektywy Rady 

2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej2, zwanej dalej: 

„dyrektywą VAT”, zwolnienia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w lit. ba.  

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

W celu transpozycji do polskiego porządku prawnego zmiany wynikającej z art. 151 ust. 1 dyrektywy VAT – w zakresie 

dodanej lit. ba (art. 1 pkt 3 dyrektywy 2019/2235), projekt rozporządzenia przewiduje dodanie pkt 11 w § 5 w ust. 1 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz 

warunków stosowania tych zwolnień3, który umożliwi zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dostawy towarów dla sił 

zbrojnych państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska lub towarzyszącego im personelu cywilnego w mesach 

i kantynach tych sił zbrojnych, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania 

Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.  

Projektowane rozporządzenie wprowadza też zmiany wynikające z zastąpienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r.  (Dz. U. z 2010 r. poz. 422 i 423) Umową 

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy 

obronnej, podpisaną w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 2153 i 2154) – patrz art. 37 ust. 3 tej Umowy, które 

stanowią zmiany tylko tam gdzie obecnie powoływana jest Umowa z dnia 11 grudnia 2009 r. 

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

Implementowane przepisy dyrektywy 2019/2235 mają być jednolicie wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich 

UE. 

  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

 

Siły zbrojne państwa 

członkowskiego UE, 

siły zbrojne państw 

członkowskich NATO, 

siły zbrojne USA wraz z 

towarzyszącym im 

personelem cywilnym, 

gdy te siły uczestniczą 

we wspólnych 

działaniach obronnych 

Brak danych Brak danych Bezpośrednie – 

beneficjenci, którzy będą 

korzystać ze zwolnienia z 

podatku VAT w 

odniesieniu do dostawy 

towarów w mesach i 

kantynach sił zbrojnych 

państw członkowskich 

innych niż Rzeczpospolita 

Polska. 

                                                           
1 Dz. Urz. UE L Nr 336 z 30.12.2019, s. 10. 
2 Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm. 
3 Dz. U. z 2020 r. poz. 1983, z późn. zm., dalej: rozporządzenie. 
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poza ich własnym 

państwem  

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

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

Konfederacja LEWIATAN, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Doradców 

Podatkowych, Krajowa Izba Radców Prawnych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy 

Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.  

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
Wejście w życie przepisów zawartych w rozporządzeniu nie pociąga za sobą obciążenia sektora 

finansów publicznych, w tym budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Odnosząc się do skutków wprowadzenia proponowanych rozwiązań na terytorium Polski należy 

wskazać, że brak jest informacji oraz danych umożliwiających wskazanie skutków 

wprowadzenia proponowanego rozwiązania dla budżetu państwa. Projektowane zwolnienie z 

podatku VAT będzie dotyczyć bliżej nieokreślonego zakresu podmiotowego i przedmiotowego. 

Dla wyliczenia skutków budżetowych niezbędny jest bowiem wyraźnie skonkretyzowany stan 

faktyczny, którego określenie nie jest możliwe z uwagi na poufny charakter bądź niedostępność 

danych na temat wydatków wojskowych. Ponadto w chwili obecnej nie można przewidzieć skali 

działań jakie mogą być przeprowadzane w ramach wspólnej polityki obronnej UE, stąd nie można 

oszacować wielkości faktycznej wykorzystania towarów i usług oraz wielkości konsumpcji.  
 

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 

(dodaj/usuń)        

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 (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

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. 

 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 rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy z uwagi na charakter zmian zaproponowanych 

w  rozporządzeniu. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne:  
 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na obszary z poz. 10 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

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

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

Ze względu na przedmiot projektu rozporządzenia nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. 

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

Brak 

 

  


