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TABELA ZGODNOŚCI DOTYCZĄCA IMPLEMENTACJI DYREKTYWY RADY 2019/2235 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO: PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD 
TOWARÓW I USŁUG ORAZ WARUNKÓW STOSOWANIA TYCH ZWOLNIEŃ 

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU 

PRAWNEGO/WDRAŻANYCH AKTÓW 
PRAWNYCH 

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 UNII  (DZ. URZ. UE. L  NR 336 Z 30.12.2019, S.10), DALEJ 

„DYREKTYWA 2019/2235”  

Jedn. red. Treść przepisu UE 

Konieczn
ość 

wdrożenia 

T / N 

Jedn. red. Treść przepisu ustawy/rozporządzenia 

Art. 1 pkt 1 

dyrektywy 

2019/2235 

W dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 22 przed pierwszym akapitem dodaje się akapit w brzmieniu:  

Za odpłatne wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się 

wykorzystanie przez siły zbrojne państwa członkowskiego biorącego udział 

w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w 

ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, do ich użytku lub do 

użytku towarzyszących im pracowników cywilnych, towarów, które nie 

zostały przez te siły zbrojne nabyte na ogólnych zasadach regulujących 

opodatkowanie na rynku krajowym państwa członkowskiego, jeżeli import 

tych towarów nie podlegałby zwolnieniu przewidzianemu w art. 143 ust. 1 

lit. ga). 

 

T  Implementacja zostanie wdrożona przepisami ustawy o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

Art. 1 pkt 2 

dyrektywy 

2019/2235 

2)  w art. 143 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:  

,,ga)  import towarów do państw członkowskich przez siły zbrojne innych 

państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu 

cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te biorą 

udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania 

Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony;" 

 

T  Implementacja zostanie wdrożona przepisami ustawy o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
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Art. 1 

pkt 3 dyrektywy 
2019/2235 

 

 Art. 1. W dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany: 

3) w art. 151 ust. 1 dodaje się litery w brzmieniu: 

 

,,ba)  dostawy towarów lub świadczenie usług na terytorium państwa 

członkowskiego, przeznaczone dla sił zbrojnych innych państw 

członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu 

cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te biorą 

udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania 

Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony; 

 

 

 

 

 

 

 

bb) dostawy towarów lub świadczenie usług dokonywane z 

przeznaczeniem do innego państwa członkowskiego na rzecz sił zbrojnych 

państwa członkowskiego, innego niż państwo członkowskie przeznaczenia, 

do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu cywilnego 

lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te biorą udział w 

działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w 

ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony;” 
 

T  

 

 

§ 1 pkt 1 lit. f 

projektu 

rozporządzenia dot. 

§ 5 ust. 1 pkt 11  

rozporządzenia 

Ministra Finansów w 

sprawie zwolnień od 

podatku od towarów 

i usług oraz 

warunków 

stosowania tych 

zwolnień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W § 5 w ust. 1 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w 

brzmieniu: 

„11)  dostawę towarów dla personelu sił zbrojnych państw członkowskich innych 

niż Rzeczpospolita Polska lub ich 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.”; 

 

W pozostałym zakresie implementacja przepisów litery ba) zostanie wdrożona 

przepisami ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw. 

 

 

Implementacja przepisów litery bb) zostanie wdrożona przepisami rozporządzenia 

Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla 

których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania 

stawek obniżonych. 

Art. 2 dyrektywy 

2019/2235 Zmiana w dyrektywie 2008/118/WE 

W art. 12 ust. 1 dyrektywy 2008/118/WE dodaje się literę w brzmieniu: 

b ba) przez siły zbrojne państwa członkowskiego innego niż państwo 

członkowskie, na terytorium którego podatek akcyzowy jest wymagalny, 

T Jego wdrożenie 

zostało dokonane   

ustawą z dnia 9 

grudnia 2021 r. o 

zmianie ustawy o 
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do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu cywilnego 

lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, gdy siły te biorą udział 

w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii 

w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony;”. 
 

podatku akcyzowym 

oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. 

poz. 2427). 

Art. 3 ust. 1  

dyrektywy 

2019/2235 

Transpozycja 

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, do dnia 30 czerwca 2022 

r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do 

wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują one Komisji 

tekst tych przepisów. 

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2022 r. 

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do 

niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej 

publikacji. Sposób dokonywania takiego odniesienia określany jest przez 

państwa członkowskie.  

 

T  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

Art. 3 ust. 2 

dyrektywy 

2019/2235 

 

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty najważniejszych 

przepisów prawa krajowego w dziedzinie objętej zakresem niniejszej 

dyrektywy. 

 

N   

Art. 4 Wejście w życie 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej 

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

N   

Art. 5 Adresaci 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich. 

 

N   

 2. TABELA ZGODNOŚCI DOTYCZĄCA IMPLEMENTACJI 

DYREKTYWY 2006/112/WE RADY Z DNIA 28 LISTOPADA 2006 

R. W SPRAWIE WSPÓLNEGO SYSTEMU PODATKU OD 

WARTOŚCI DODANEJ (DZ. URZ. UE. L NR 347 Z 11.12.2006, S.1, 

ZE ZM.), DALEJ „DYREKTYWA VAT” 
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Art. 143 ust. 1 lit. 

h) dyrektywy 
VAT 

Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:  

h) import towarów do państw członkowskich, które są stronami Traktatu 

Północnoatlantyckiego, przez siły zbrojne innych państw będących stronami 

tego traktatu, do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im personelu 

cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn, jeśli siły te biorą 

udział we wspólnych działaniach obronnych;  

 

T § 1 pkt 1 lit. a)-d) 

projektu 

rozporządzenia dot. 

§ 5 ust. 1 pkt 7, 8, 8a 

i 9  rozporządzenia 

Ministra Finansów w 

sprawie zwolnień od 

podatku od towarów 

i usług oraz 

warunków 

stosowania tych 

zwolnień 

 

1) w ust. 1: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) import towarów przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, o których 

mowa w art. 2 lit. a Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy 

obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. poz. 

2153 i 2154), zwanej dalej „Umową o wzmocnionej współpracy 

obronnej”, lub na ich rzecz przeznaczonych do ich wyłącznego użytku 

służbowego lub też do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej 

działalności wspierającej, o której mowa w art. 24 tej umowy, 

zgłaszanych w zaświadczeniu określonym w art. XI ust. 4 Umowy 

NATO SOFA, jeżeli siły te biorą udział we wspólnych działaniach 

obronnych”, 

b) w pkt 8 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Umowy o statusie sił 

zbrojnych USA” zastępuje się wyrazami „Umowy o wzmocnionej 

współpracy obronnej”, 

c) w pkt 8a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Umowy o statusie 

sił zbrojnych USA” zastępuje się wyrazami „Umowy o wzmocnionej 

współpracy obronnej”, 

d) w pkt 9 wyrazy „Umowy o statusie sił zbrojnych USA” zastępuje się 

wyrazami „Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej”, 

 

 

Art. 151 ust.1  

zdanie drugie 

dyrektywy VAT 

1. Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: 

Zdanie drugie: Do czasu przyjęcia jednolitych przepisów podatkowych 

zwolnienia przewidziane w akapicie pierwszym mają zastosowanie w 

granicach ustalonych przez przyjmujące państwo członkowskie.  

T § 1 pkt 2 projektu 

rozporządzenia dot. 

§ 5 ust. 1d  

rozporządzenia 

Ministra Finansów w 

sprawie zwolnień od 

podatku od towarów 

2) w ust. 1d po wyrazach „pkt 6b–6f” dodaje się wyrazy „i 11”; 
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i usług oraz 

warunków 

stosowania tych 

zwolnień 

 

Art. 151 ust. 1 lit. 

d i zdanie drugie 
dyrektywy VAT 

1. Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: 

d) dostawy towarów lub świadczenie usług dokonywane z przeznaczeniem 

do innego państwa członkowskiego na rzecz sił zbrojnych każdego z państw 

będących stronami Traktatu Północnoatlantyckiego, innego niż państwo 

członkowskie przeznaczenia, do użytku tych sił zbrojnych lub 

towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes 

lub kantyn, gdy siły te biorą udział we wspólnych działaniach obronnych; 

Zdanie drugie: Do czasu przyjęcia jednolitych przepisów podatkowych 

zwolnienia przewidziane w akapicie pierwszym mają zastosowanie w 

granicach ustalonych przez przyjmujące państwo członkowskie.  

 

T § 1 pkt 1 lit. e) oraz 

pkt 2 i 3 projektu 

rozporządzenia dot. 

§ 5 ust. 1 pkt 10 i ust. 

1d oraz ust. 2 pkt 3 

lit. c i pkt 4 

rozporządzenia 

Ministra Finansów w 

sprawie zwolnień od 

podatku od towarów 

i usług oraz 

warunków 

stosowania tych 

zwolnień 

e) w pkt 10 wyrazy „art. 23 Umowy o statusie sił zbrojnych USA” zastępuje 

się wyrazami „art. 24 Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej”, 

 

2) w ust. 1d po wyrazach „pkt 6b–6f” dodaje się wyrazy „i 11”; 

3) w ust. 2: 

a) w pkt 3 w lit. c wyrazy „Umowy o statusie sił zbrojnych USA” zastępuje 

się wyrazami „Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej”, 

b) w pkt 4 wyrazy „Umowy o statusie sił zbrojnych USA” zastępuje się 

wyrazami „Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej”. 

 

 

 

 

  


