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U Z A S A D N I E N I E 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień 

od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień wydaje się na 

podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług1 w 

związku z: 

1) implementacją przepisów art. 1 pkt 3 dyrektywy 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. 

zmieniającej 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 Unii2, zwanej dalej 

„dyrektywą 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 dodanej3, zwolnienia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w lit. 

ba; 

2) zastąpieniem 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. Zmiany w tym zakresie dotyczą jedynie przepisów, gdzie obecnie 

powoływana jest ww. Umowa z dnia 11 grudnia 2009 r., tj. § 5 ust. 1 pkt 7, 8, 8a, 9 i 10 

oraz ust. 2 pkt 3 lit. c i pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 

r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych 

zwolnień4. 

Projektowana zmiana w zakresie dodania pkt 11 w § 5 w ust. 1 rozporządzenia ma na celu 

wprowadzenie zwolnienia z podatku VAT dostawy towarów dla personelu sił zbrojnych państw 

członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska lub ich personelowi cywilnemu w mesach i 

kantynach tych sił zbrojnych, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych 

                                                           
1 Dz. U. z 2022  r. poz. 931 i 974, dalej: ustawa o VAT.  
2 Dz. Urz. UE L Nr 336 z 30.12.2019, s. 10. 
3 Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006, s. 1, z późn. zm. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1983, z późn. zm., dalej: rozporządzenie. 
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w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i 

obrony. Zmiana w ust. 1d tego paragrafu związana jest z dodaniem pkt 11 w § 5 w ust. 1 i ma 

na celu zabezpieczenie przed dalszą odprzedażą/zbyciem towarów korzystających ze 

zwolnienia osobom trzecim. Warunek ten wynika z treści art. 151 ust. 1 zdanie drugie 

dyrektywy Rady 2006/112/WE, który stanowi, że do czasu przyjęcia jednolitych przepisów 

podatkowych zwolnienia przewidziane w akapicie pierwszym mają zastosowanie w granicach 

ustalonych przez przyjmujące państwo członkowskie. 

Zmiana ta częściowo implementuje zmianę wynikającą z art. 151 ust. 1 dyrektywy VAT – w 

zakresie dodanej lit. ba, tym samym wdraża przepis art. 1 pkt 3 dyrektywy 2019/2235.  W 

pozostałym zakresie implementacja przepisów art. 151 ust. 1 lit. ba) zostanie wdrożona 

przepisami ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw. 

Stosownie do postanowień 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 2022 r. 

poz. 348), projekt rozporządzenia zostanie 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. 

Rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Data 1 lipca 2022 r. jest spójna 

z datą określoną w dyrektywie 2019/2235 wyznaczającą państwom członkowskim termin, od 

którego zastosowanie ma zmieniany przepis unijny. 


