
Uzasadnienie 

 

Rozporządzenie jest wykonaniem przez Ministra Finansów delegacji ustawowej zawartej w art. 

89 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 

931, z późn. zm.), dalej „ustawa o VAT”. Przeważająca część regulacji zawartych w niniejszym 

rozporządzeniu, jest kontynuacją obecnych rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów 

i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi 

cywilnemu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1753), zwanego dalej „rozporządzeniem Ministra Finansów z 

dnia 22 grudnia 2011 r.”. 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od 

towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom, towarzyszącemu 

im  personelowi cywilnemu, członkom ich rodzin oraz jednostkom dokonującym nabycia 

towarów lub usług na rzecz  sił zbrojnych został opracowany w związku z: 

1) koniecznością wydania nowego rozporządzenia wynikającą ze zmiany delegacji ustawowej 

(art. 89 ust. 3 ustawy o VAT) zawartej w  ustawie z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1137) zwanej dalej 

„ustawą z dnia 12 maja 2022 r.”; 

2) implementacją dyrektywy Rady (UE) 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 Unii1, zwana dalej: „dyrektywą 2019/2235”, w 

zakresie dodawanej lit. ba w art. 151 w ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 

2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej2, zwana dalej: „dyrektywą 

VAT”; 

3) 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) – patrz art. 37 ust. 3 tej Umowy. Zmiany te dotyczą tylko 

przepisów, gdzie obecnie powoływana jest Umowa z dnia 11 grudnia 2009 r. 

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. wprowadza zmiany w ustawie o VAT, mające na celu 

implementację dyrektywy 2019/2235. W obecnym brzmieniu dyrektywa VAT w art. 151 ust. 1 

lit. c reguluje kwestie zwolnienia z VAT dostawy towarów i świadczenia usług w państwach 

członkowskich, które są stronami Traktatu Północnoatlantyckiego, na rzecz sił zbrojnych 

                                            
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, ze zm. 



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, gdy 

siły te biorą udział we wspólnych działaniach obronnych. W przypadku gdy towary nie są 

wysyłane lub transportowane z państwa członkowskiego, w którym następuje dostawa tych 

towarów, jak również w przypadku świadczenia usług zwolnienie może być przyznane w 

formie zwrotu VAT.  

W polskich przepisach szczególne regulacje dotyczące zwolnienia z VAT dostaw towarów 

i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych Państw – Stron Traktatu Północnoatlantyckiego 

uregulowane zostały w art. 89 ust.1 pkt 2 i art. 89 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o VAT, zgodnie z 

którymi to przepisami w odniesieniu do sił zbrojnych państw będących stronami Traktatu 

Północnoatlantyckiego mogą mieć zastosowanie zwroty podatku VAT na warunkach 

określonych w rozporządzeniu wykonawczym. Przypadki i tryb zwrotu podatku zostały 

określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektywa 

2019/2235 wprowadza w art. 151 w ust. 1 dyrektywy VAT (poprzez dodanie lit. ba) identyczną 

regulację w odniesieniu do sił zbrojnych państwa członkowskiego biorącego udział w 

działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej 

polityki bezpieczeństwa i obrony. 

W celu transpozycji do polskiego porządku prawnego zmiany wynikającej ze zmiany art. 151 

ust. 1 dyrektywy VAT (art. 1 pkt 3 dyrektywy 2019/2235) – w zakresie dodanej lit. ba), ustawa 

z dnia 12 maja 2022 r. przewiduje dodanie pkt 2a w art. 89 w ust. 1 oraz zmianę ust 3 w art. 89 

ustawy o VAT polegającą na przeniesieniu obecnego przepisu do pkt 1 i dodanie pkt 2 (art. 1 pkt 

3 ustawy). 

Zgodnie z brzmieniem dodawanego w art. 89 w ust. 1 ustawy o VAT pkt 2a (art. 1 pkt 3 lit. a 

ustawy z dnia 12 maja 2022 r) w odniesieniu do sił zbrojnych państw członkowskich biorących 

udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach 

wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony i ich personelu cywilnego mogą być zastosowane 

zwroty podatku VAT na warunkach określonych w rozporządzeniu wykonawczym.  

Art. 89 w ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT (art. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 12 maja 2022 r.) umożliwi 

określenie w drodze rozporządzenia przypadków i trybu zwrotu podatku VAT dla sił zbrojnych 

państw członkowskich biorących udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu 

realizacji działania Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony z tytułu nabycia 

towarów i usług w Polsce. 

W związku z powyższym, w miejsce dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r., konieczne jest wydanie niniejszego rozporządzenia. 

Celem rozporządzenia jest określenie przypadków i trybu zwrotu podatku Siłom Zbrojnym 

Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu 

Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, wielonarodowym 

Kwaterom i Dowództwom, towarzyszącemu im personelowi cywilnemu, członkom rodzin oraz 

jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz tych sił zbrojnych, a także siłom 



zbrojnym państw członkowskich innych niż Rzeczpospolita Polska biorących udział w 

działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach 

wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, towarzyszącemu im personelowi cywilnemuoraz 

jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz tych sił zbrojnych. 

Niniejsze rozporządzenie zawiera 8 rozdziałów. 

I. Rozdział 1 rozporządzenia zawiera przepisy ogólne, które określają w § 1 przedmiot regulacji 

zawartych w rozporządzeniu, gdzie dodany został pkt 2, który wskazuje, że rozporządzenie 

określa przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług również siłom zbrojnym państw 

członkowskich innym niż Rzeczpospolita Polska biorących udział w działaniach obronnych 

prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki 

bezpieczeństwa i obrony, ich personelowi cywilnemu, oraz jednostkom dokonującym nabycia 

towarów lub usług na rzecz tych sił zbrojnych. Zmiana ta jest wprowadzana w związku z 

implementacją dyrektywy 2019/2235.  

W § 1 uzupełniony został również pkt 1, poprzez dodanie wyrazów: „oraz innym jednostkom 

dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz tych sił zbrojnych”. Z uwagi na specyfikę i 

organizację dostaw towarów i usług dla sił zbrojnych oraz postanowienia wynikające z 

porozumień międzynarodowych, już obecnie o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów 

obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. mogą występować 

inne podmioty, takie jak organy wojskowe, które nabyły towary i usługi na rzecz sił zbrojnych 

NATO czy też wykonawcy kontraktowi sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Jest to zatem 

zmiana o charakterze doprecyzowującym.  

Ponadto z § 1 został usunięty dotychczasowy punkt dotyczący „sił zbrojnych Stanów 

Zjednoczonych oraz wykonawców kontraktowych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych”. Siły 

zbrojne Stanów Zjednoczonych są siłami zbrojnymi Państw–Stron Traktatu 

Północnoatlantyckiego, dlatego też nie ma potrzeby odrębnie wymieniać ich w przepisach 

ogólnych. Zmiana ta jest zmianą porządkującą, a nie merytoryczną.  

Podkreślić należy, że z uwagi na zawartą Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a 

Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej będącej 

uzupełnieniem umowy NATO SOFA, która bardziej szczegółowo określa status i warunki 

pobytu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych będących siłami zbrojnymi NATO, projekt 

rozporządzenia w odniesieniu do sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych oraz ich wykonawców 

kontraktowych zawiera dodatkowe regulacje w zakresie zwrotu podatku uwzględniające 

zawartą umowę i porozumienie wykonawcze do tej umowy. 

Przepisy w rozdziale 1 zawierają również „słowniczek pojęć", który ma przede wszystkim 

uprościć i ułatwić posługiwanie się przepisami tego rozporządzenia. Regulacje w tym zakresie 

(§ 2 projektu rozporządzenia) stanowią powtórzenie przepisów zawartych w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r., poza zmianami w pkt 14, 16 i 21 dotyczącymi 

zmiany definicji pojęć: „Umowy o statusie sił zbrojnych USA”, „sił zbrojnych Stanów 

Zjednoczonych” oraz „wykonawcy kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych”. 



Zmiany te wynikają 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).  

Ponadto dodane zostało pojęcie naczelnika urzędu skarbowego rozumiane jako naczelnik 

urzędu skarbowego, do którego składany jest wniosek o zwrot podatku. 

II. Rozdział 2 reguluje przypadki i tryb zwrotu podatku siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu 

Północnoatlantyckiego i siłom zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego 

uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub 

usług na rzecz tych sił zbrojnych.. 

Przepisy § 3-9 stanowią co do zasady powtórzenie rozwiązań zawartych w rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. i określają zasady dokonywania zwrotu podatku, z 

wyjątkiem § 4 i części wspólnej punktów w § 5 ust. 1 projektu rozporządzenia. W stosunku do 

dotychczasowych przepisów nastąpiła zmiana polegająca na umożliwieniu składania wniosków 

o zwrot VAT albo za okresy kwartalne w terminie do 30 dni po kwartale, za który składany 

będzie dany wniosek, albo jak dotychczas w terminie do 90 dni po zakończeniu pobytu sił 

zbrojnych na terytorium kraju - w przypadku gdy organ wojskowy nie wystąpił z wnioskiem o 

zwrot podatku za okresy kwartalne.  Projektowana zmiana ma na celu umożliwienie wystąpienia 

o zwrot VAT organowi wojskowemu nabywającemu towary i usługi na rzecz sił zbrojnych 

NATO nie czekając do zakończenia pobytu tych sił zbrojnych na terenie Polski. Proponowana 

zmiana uwzględnia możliwość dłuższego pobytu sił zbrojnych NATO na terytorium Polski w 

ramach działań obronnych, jak w obecnej sytuacji spowodowanej wojną w Ukrainie. To organ 

wojskowy będzie decydował czy wystąpi z wnioskiem o zwrot VAT dopiero po zakończeniu 

pobytu sił zbrojnych czy też będzie występował za okresy kwartalne.  

Przepisy § 3-9 projektu rozporządzenia: 

- regulują  zwrot podatku przysługujący organowi wojskowemu, który nabył na terytorium kraju 

towary (w tym paliwa) lub usługi na rzecz sił zbrojnych, jeżeli siły zbrojne w całości dokonały 

zapłaty należności za nabyte towary (w tym paliwa) i usługi. Podstawą do dokonania zwrotu są 

faktury oraz wykaz, w którym obliczona została kwota podatku podlegająca zwrotowi (§ 3), 

- określają za jakie okresy może nastąpić zwrot podatku (§ 4), 

- wskazują, że zwrot podatku następował będzie na wniosek organu wojskowego składany do 

właściwego organu podatkowego. Wniosek zawiera kwoty podatku do zwrotu, numer rachunku 

bankowego oraz okres pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju (§ 5 ust. 1 - 2). Zmiana 

wprowadzana w § 5 w ust. 1 w części wspólnej punktów projektu rozporządzenia polega na 

umożliwieniu składania wniosków o zwrot VAT w terminie do 90 dni po zakończeniu pobytu 

sił zbrojnych na terytorium kraju albo za okresy kwartalne w terminie do 30 dni po kwartale, za 

który składany jest wniosek 



- określają jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku (tj.: wykaz towarów lub usług 

przekazanych lub świadczonych odpłatnie siłom zbrojnym lub towarzyszącemu im  

personelowi cywilnemu zawierający określone dane, listę personelu sił zbrojnych oraz 

personelu cywilnego oraz faktury ) (§ 5 ust. 3),   

- określają, że w dniu złożenia wniosku o zwrot wnioskodawca zobowiązany jest przesłać lub 

udostępnić faktury elektroniczne (§ 5 ust. 4). Przepis ten został ustanowiony, ze względu na 

umożliwienie uwzględnienia we wniosku podatku wynikającego z faktur elektronicznych, 

- określają postępowanie organów w sytuacji, kiedy powstają uzasadnione wątpliwości 

dotyczące sporządzonego wniosku lub dołączonych dokumentów (§ 5 ust. 5 i 6), 

- normują, że zwrot podatku dokonywany jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w 

terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, z wyjątkiem sytuacji gdy  organ podatkowy wystąpi o 

opinię w związku z wątpliwościami dotyczącymi wniosku i dokumentów. W sytuacji 

wystąpienia o opinię zwrot podatku według kwot podatku faktycznie uznanych następuje w 

terminie 30 dni od otrzymania opinii (§ 6).

- wskazują na zwrot faktur wnioskodawcy (§ 7), 

- umożliwiają zwrot podatku dowództwom sojuszniczym nabywającym towary i usługi na 

terytorium kraju w związku z pobytem sił zbrojnych i określają warunki takiego zwrotu (§ 8), 

- informują o braku prawa do zwrotu podatku, w przypadku gdy kwoty podatku zostały 

zwrócone  (§ 9). 

III. Rozdział 3 jest nowym rozdziałem i zawiera analogiczne regulacje do zawartych w 

rozdziale 2, tylko że w rozdziale 3 uregulowane zostały przypadki i tryb zwrotu podatku siłom 

zbrojnym państw członkowskich innym niż Rzeczpospolita Polska biorących udział w 

działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii Europejskiej w ramach 

wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz organom wojskowym dokonującym nabycia 

towarów i usług na rzecz tych sił zbrojnych.  

Przepisy tego rozdziału: 

- regulują zwrot podatku przysługujący organowi wojskowemu, który nabył na terytorium 

kraju towary (w tym paliwa) lub usługi na rzecz sił zbrojnych państwa członkowskiego 

biorących udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii 

Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, jeżeli siły te w całości 

dokonały zapłaty należności za nabyte towary (w tym paliwa) i usługi. Podstawą do dokonania 

zwrotu są faktury oraz wykaz, w którym obliczona została kwota podatku podlegająca zwrotowi 

(§ 10), 

- określają za jakie okresy może nastąpić zwrot podatku (za okresy kwartalne albo za cały okres 

pobytu sił zbrojnych w Polsce) (§ 11), 

- wskazują, że zwrot podatku następował będzie na wniosek organu wojskowego składany do 

właściwego organu podatkowego, który zawiera kwoty podatku do zwrotu, numer rachunku 



 

 

bankowego oraz okres pobytu sił zbrojnych na terytorium kraju Wniosek składany jest w 

terminie 30 dni po kwartale, za który jest składany wniosek albo w terminie 90 dni po 

zakończeniu pobytu sił zbrojnych (§  12 ust. 1 - 2). 

- określają jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku (tj.: wykaz towarów lub usług 

przekazanych lub świadczonych odpłatnie siłom zbrojnym lub towarzyszącemu im  personelu 

cywilnego zawierający określone dane, listę personelu sił zbrojnych oraz personelu cywilnego 

oraz faktury (§ 12 ust. 3),  

- określają, że w dniu złożenia wniosku o zwrot wnioskodawca zobowiązany jest przesłać lub  

udostępnić faktury elektroniczne (§ 12 ust. 4).  

- normują, że zwrot podatku dokonywany jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w 

terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku (§ 13 ust. 1 i 4),

- wskazują postępowanie organu podatkowego, kiedy powstają uzasadnione wątpliwości 

dotyczące sporządzonego wniosku lub dołączonych dokumentów i termin zwrotu podatku w 

takich przypadkach (§ 12 ust. 5 i § 13 ust. 2-3), 

- wskazują na zwrot załączonych faktur wnioskodawcy (§ 14), 

- określają tryb zwrotu podatku dla sił zbrojnych państwa członkowskiego, z tytułu 

nabycia na terytorium kraju towarów i usług przeznaczonych wyłącznie do użytku tych sił 

lub towarzyszącego im personelu cywilnego, w tym również do zaopatrzenia ich mes i 

kantyn, jeżeli siły takie biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu 

realizacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony 

oraz zasady (§ 15), 

- informują o braku prawa do zwrotu podatku, w przypadku gdy kwoty podatku zostały 

zwrócone na podstawie odrębnych przepisów (§ 16). 

IV. Rozdział 4 rozporządzenia określa przypadki i tryb zwrotu podatku siłom zbrojnym Stanów 

Zjednoczonych oraz wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.  

Przepisy rozdziału 4 rozporządzenia umożliwiają siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych i ich 

wykonawcom kontraktowym, w przypadku, gdy dojdzie do konieczności zapłaty podatku VAT 

w związku z wystawieniem faktury z wykazanym podatkiem, zwrócenie się o zwrot tego 

podatku (tzw. zwolnienie pośrednie).  

Rozdział 4, jak już wyżej wskazano zawiera dodatkowe rozwiązania w odniesieniu do sił 

zbrojnych Stanów Zjednoczonych oraz ich wykonawców kontraktowych w zakresie zwrotu 

podatku uwzględniające postanowienia umowy będącej uzupełnieniem umowy NATO SOFA.  

Zgodnie z przepisami tego rozdziału, zwrot podatku będzie przysługiwał ww. podmiotom od 

dokonywanych na terytorium kraju zakupów towarów i usług na rzecz sił zbrojnych Stanów 

Zjednoczonych do ich wyłącznego użytku lub służących do zaopatrzenia ich wojskowej 

usługowej działalności wspierającej (§ 17). Obliczenie tego podatku dokonywane będzie, co do 

zasady, na podstawie faktur wystawionych przy zakupie towarów i usług, a w uzasadnionych 
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przypadkach i po uzgodnieniu z organem podatkowym - na podstawie dokumentów innych niż 

faktury, z których bezpośrednio wynika, że kwota podatku została uiszczona na terytorium kraju 

(§ 25). 

Zwrot podatku ww. podmiotom będzie następował na ich wniosek składany do Naczelnika 

Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Wniosek, co do zasady, składany będzie 

za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który 

składany będzie wniosek (§ 20 ust. 1).  Regulacje projektowanego rozporządzenia określają 

dane, które winien zawierać wniosek oraz listę dokumentów towarzyszących wnioskowi o 

zwrot podatku (§ 20 ust. 2 i 3). Zwrot podatku dokonywany będzie przez Drugi Urząd Skarbowy 

Warszawa-Śródmieście w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, co do 

zasady, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania przez ww. organ skarbowy (§ 21 ust. 1). 

Rozporządzenie określa również zasady zwrotu podatku przez siły zbrojne Stanów 

Zjednoczonych lub wykonawcę kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w 

przypadku zwrotu towaru i otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (§ 23). 

Zwrot podatku ww. podmiotom nie będzie przysługiwał, gdy przy sprzedaży zastosowano 

stawkę podatku w wysokości 0%. Siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych oraz wykonawcom 

kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych przysługuje bowiem tzw. zwolnienie 

bezpośrednie, w postaci obniżonej do wysokości stawki podatku VAT od nabytych na 

terytorium kraju towarów lub usług do ich wyłącznego użytku lub służących do zaopatrzenia ich 

wojskowej usługowej działalności wspierającej (§ 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę 

podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – Dz. U. z 2021 r. 

poz.1696, z późn. zm.) (§ 24).  

Powyższe regulacje stanowią realizację zobowiązań nałożonych na Rzeczpospolitą Polską 

wcześniej Umową 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), a obecnie 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). Przepisy § 17-25 stanowią co do zasady powtórzenie 

obecnych rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. i 

określają zasady dokonywania zwrotu podatku, poza zmianami w § 17 w części wspólnej 

punktów oraz w § 20 ust. 3 pkt  3 projektu rozporządzenia wynikającymi 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). 

V. Rozdział V rozporządzenia określa przypadki i tryb zwrotu podatku Kwaterze Głównej 

Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego (zwanej dalej Kwaterą) i członkom 

personelu Kwatery oraz członkom ich rodzin. Regulacje te stanowią realizację zobowiązań 

nałożonych na Rzeczpospolitą Polską na podstawie Konwencji między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec 
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dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie 

dnia 5 września 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 259 i 260 oraz z 2015 r. poz. 2112) oraz 

porozumienia do tej umowy. Przepisy § 26-32 stanowią co do zasady powtórzenie obecnych 

rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. i określają 

zasady dokonywania zwrotu podatku. Przepisy te: 

- regulują  zwrot podatku przysługujący Kwaterze, personelowi zagranicznemu Kwatery lub 

członkom rodzin tego personelu (§ 26 ust. 1-4) z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium 

kraju. Dla personelu Kwatery zwrot przyznawany jest w ilościach przewidzianych w tych 

przepisach. 

- określają, że zwrot podatku z tytułu nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów 

przysługuje pod warunkiem, że samochody te lub inne pojazdy nie zostaną odstąpione 

podmiotom innym niż podmioty uprawnione do uzyskania zwrotu, przez okres 3 lat od dnia ich 

nabycia (§ 26 ust. 3), 

- przepisy § 26 ust. 4 regulują kwestię kradzieży samochodu osobowego lub innego pojazdu 

wskazanego w tych przepisach, czy jego utratę na skutek całkowitego zniszczenia 

wyłączającego, na podstawie odrębnych przepisów, jego ponowne dopuszczenie do ruchu 

drogowego. Taka kradzież czy utrata nie narusza warunków zwrotu, pod warunkiem posiadania, 

przez określone podmioty, korzystające z takiego zwrotu, zaświadczenia stwierdzającego 

dokonanie kradzieży pojazdu lub jego zniszczenie wydanego przez właściwy organ Policji lub 

inny podmiot upoważniony.  

- regulują, że zwrot podatku dokonywany jest na podstawie faktur, z których wynikają kwoty 

podatku zawartego w cenach towarów nabytych przez Kwaterę oraz przez personel zagraniczny 

Kwatery i członków jego rodzin (§ 27 ), 

- wskazują, że zwrot podatku następował będzie na wniosek Kwatery (§ 29  ust. 1-2), składany 

do właściwego organu podatkowego, który zawiera kwoty podatku do zwrotu oraz numer 

rachunku bankowego. Wniosek składa się za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca 

następującego po kwartale, za który składany jest wniosek  

- określają, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, tj. wykaz towarów lub usług 

nabytych przez Kwaterę i przez członków jej personelu, zawierający określone dane, w tym listę 

personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin, oraz faktury - również przesłane lub 

udostępniane w formie elektronicznej) oraz wskazują że wraz z wnioskiem o zwrot 

wnioskodawca zobowiązany jest przesłać lub  udostępnić faktury elektroniczne w dniu złożenia 

wniosku (regulacja ta została ustanowiona, ze względu na umożliwienie uwzględnienia we 

wniosku podatku wynikającego z faktur wystawionych w formie elektronicznej) (§ 29   ust. 3 i 

4) , 

- normują, że zwrot podatku dokonywany jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku, w 

terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami (§ 30  ust. 1), 

- wskazują postępowanie organu podatkowego, kiedy powstają uzasadnione wątpliwości 

dotyczące sporządzonego wniosku i termin zwrotu podatku w takich przypadkach, jak również 

regulują że od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę (§ 

29 ust. 6  oraz §3 0 ust. 2-3), 

- wskazują na zwrot załączonych faktur wnioskodawcy (§ 31 ust. 4), 



 

 

9 

- regulują postępowanie w zakresie zwrotu podatku, w przypadku zwrotu towaru do dostawcy 

(§ 32). Zgodnie z tymi przepisami, gdy Kwatera i członkowie jej personelu, przy zwrocie 

zakupionego towaru otrzymały od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny (należności), sprzedawca 

o tym fakcie informuje właściwy dla danego podmiotu organ podatkowy, przekazując 

równocześnie kserokopię faktury dokumentującej dostawę zwróconego towaru lub przesyła 

taką fakturę, w tym udostępnia, w formie elektronicznej. Ponadto przepisy § 32 określają, że 

jeżeli zwrot zapłaconej ceny nastąpił po dokonaniu zwrotu kwoty podatku wynikającej z tej 

faktury lub przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie 

tej należności urząd skarbowy otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku, to w takim 

przypadku kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę. Natomiast, gdy 

Kwatera lub członkowie jej personelu nie występują o zwrot podatku za następny okres 

(okresy), kwotę podatku wynikającą z takiej faktury, zwraca się do właściwego dla danego 

podmiotu urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od 

sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (należności).  

VI. Rozdział 6 rozporządzenia określa przypadki i tryb zwrotu podatku Dowództwu Brygady, o 

którym mowa w art. 3 ust. 2 Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki 

wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1279 

oraz z 2019 r. poz. 377). Przepisy § 33-39 stanowią co do zasady powtórzenie obecnych 

rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. i określają 

zasady dokonywania zwrotu podatku Dowództwu Brygady. 

Zgodnie z przepisami tego rozdziału, zwrot podatku przysługuje Dowództwu Brygady od 

dokonywanych na terytorium kraju zakupów towarów i usług przeznaczonych na jego użytek 

służbowy  (§ 33 ). Podstawą do dokonania zwrotu są faktury wystawione przy zakupie towarów  

lub usług ((§ 34). 

Zwrot podatku ww. podmiotowi będzie następował na jego wniosek składany do Naczelnika 

Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie . Wniosek składany będzie za okresy kwartalne w 

terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany będzie wniosek , 

przy uwzględnieniu kwot podatku wynikającego z faktur otrzymanych w danym kwartale (§ 36 

ust. 1 i 5). Regulacje projektowanego rozporządzenia określają dane, które powinien zawierać 

wniosek oraz listę dokumentów towarzyszących wnioskowi o zwrot podatku (§ 36 ust. 2 i 3). 

Zwrot podatku dokonywany będzie przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie w złotych 

polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, co do zasady, w terminie 30 dni od dnia 

jego otrzymania (§ 37 ust. 1). 

Wskazują postępowanie organu podatkowego, kiedy powstają uzasadnione wątpliwości 

dotyczące sporządzonego wniosku lub dołączonych dokumentów i termin zwrotu podatku w 

takich przypadkach (§ 36 ust. 6 i § 37 ust. 2-3). 

Projektowane rozporządzenie określa również zasady zwrotu podatku przez ww. Dowództwo 

Brygady w przypadku zwrotu towaru i otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (§ 

39). 

VII. Rozdział 7 rozporządzenia określa przypadki i tryb zwrotu podatku Dowództwom 

Sojuszniczym i uprawnionym członkom Dowództw Sojuszniczych. Przepisy § 40-47  stanowią 

co do zasady powtórzenie obecnych rozwiązań zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów 
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z dnia 22 grudnia 2011 r. i określają zasady dokonywania zwrotu podatku Dowództwom 

Sojuszniczym. 

Przepisy tego rozdziału rozporządzenia umożliwiają zwrot podatku: 

1) Dowództwu Sojuszniczemu - z tytułu nabycia towarów i usług przeznaczonych na jego 

użytek służbowy, służących utrzymaniu i wykonywaniu jego oficjalnej działalności, w tym na 

zaopatrzenie kantyn, stołówek i mes dowództwa zlokalizowanych na jego terenie, gdy towary i 

usługi nabywane są przez:  

- Dowództwo Sojusznicze,  

- wykonawcę kontraktowego Dowództwa Sojuszniczego na rzecz tego Dowództwa, jeżeli 

nabycie jest niezbędne do wykonania kontraktu, 

- właściwe organy publiczne Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu i na rzecz Dowództwa 

Sojuszniczego, 

2) uprawnionym członkom Dowództwa Sojuszniczego – z tytułu nabycia towarów i usług 

określonych w art. 18 ust. 2 Umowy uzupełniającej, w ilościach niewskazujących na 

przeznaczenie handlowe, przy zachowaniu limitów ilościowych i wartościowych określonych w 

Umowie oraz pod warunkiem ich wykorzystania na użytek własny lub użytek zamieszkujących 

z nimi członków rodzin. 

Przepisy tego rozdziału rozporządzenia określają także: 

- warunki zwrotu podatku z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów określonych w art. 18 

ust. 2 Umowy uzupełniającej (samochodów osobowych i pojazdów określonych w ww. 

przepisie oraz innych towarów przeznaczonych do użytku członków Dowództwa 

Sojuszniczego),  

- dokumenty stanowiące podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Dowództwu 

Sojuszniczemu lub uprawnionym członkom Dowództwa Sojuszniczego, 

- przez kogo i do kogo przekazywany jest wniosek w sprawie zwrotu podatku,  

- elementy ww. wniosku oraz dokumenty dołączane do wniosku, 

- okres za jaki składany jest wniosek oraz termin zwrotu podatku. 

Zwrot podatku uprawnionym członkom Dowództwa Sojuszniczego z tytułu nabycia na 

terytorium kraju towarów i usług przysługiwać będzie tylko w odniesieniu do określonych 

towarów (m.in. samochodów osobowych i innych pojazdów) i przy zachowaniu limitów 

ilościowych i wartościowych, a także z tytułu nabycia niektórych usług, których nabycie 

potwierdzono pojedynczą fakturą o wartości co najmniej 450 zł (wraz z podatkiem VAT). 

Przepisy rozporządzenia uniemożliwiają sprzedaż samochodów osobowych i innych pojazdów, 

od których przysługiwał zwrot podatku z tytułu ich nabycia, z wyjątkiem ich odstąpienia na 

terytorium kraju innym uprawnionym członkom Dowództw Sojuszniczych. 

Rozporządzenie wskazuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego, do którego Dowództwo 

Sojusznicze będzie kierowało wniosek o zwrot podatku. W rozporządzeniu wskazano również, 

że kradzież samochodu osobowego lub innego pojazdu, a także innych towarów, lub ich utrata 

na skutek całkowitego zniszczenia, nie narusza warunków zwrotu pod warunkiem posiadania 

przez uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego korzystających z takiego zwrotu 
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zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji lub inny upoważniony podmiot, zgodnie 

z obowiązującym na terytorium kraju przepisami.  

Dodatkowo w projektowanym rozporządzeniu zamieszczono przepis § 43 ust. 2, w którym 

wskazano, że o przyznaniu statusu Dowództwa Sojuszniczego dyslokowanego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Obrony Narodowej informuje każdorazowo ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  

Projektowane rozporządzenie określa również zasady otrzymanego zwrotu podatku w 

przypadku zwrotu towaru i otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (§ 46). 

VIII. Rozdział 8 rozporządzenia zawiera przepis końcowy, zgodnie z którym proponuje się, aby 

rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2022 r. Data wejścia w życie jest skorelowana z 

wejściem w życie ustawy z dnia 12 maja 2022 r. w zakresie zmian ustawy o VAT. 

Projektowane przepisy rozporządzenia nie będą miały wpływu na mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Stosownie do 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. 


