
Uzasadnienie 

 

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany 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 2016 r. poz. 578 oraz z 2017 r. poz. 544 i 1274).  

 

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia podyktowana jest wejściem w życie  

z dniem 8 marca 2017 r. Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem 

Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych 

Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw 

wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej  

w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1179 i 1180), zwanej dalej „Umową 

uzupełniającą”.  

Umowa uzupełniająca jest umową ramową, która reguluje funkcjonowanie na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej międzynarodowych dowództw wojskowych lub organizacji  

o statusie międzynarodowych dowództw wojskowych NATO, zarówno tych już istniejących 

(Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Policji 

Wojskowych NATO, 3. Batalion Łączności NATO, Grupa Integracyjna NATO, Centrum 

Eksperckie Kontrwywiadu NATO oraz Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-

Wschód
1
), jak i tych tworzonych w przyszłości.  

Umowa uzupełniająca reguluje status dowództw sojuszniczych (organizacji wojskowych 

NATO), a także status, w tym m.in. przywileje i uprawnienia podatkowe uprawnionych 

członków tych dowództw.  

Z uwagi na fakt, że Umowa uzupełniająca zastępuje regulacje już istniejące w stosunku do 

ww. dowództw wojskowych NATO i organizacji wojskowych NATO, ale również 

wprowadza nowe regulacje, istnieje konieczność dokonania zmian rozporządzenia w sprawie 

przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym 

kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu, które obecnie przewiduje odrębne 

przepisy dla poszczególnych jednostek. Celem nowelizacji jest ujednolicenie przepisów 

zgodnie z Umową uzupełniającą. Przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług 

dotyczyć będą uprawnionych do korzystania ze zwrotów dowództw sojuszniczych oraz 

uprawnianych członków dowództw sojuszniczych. 

Regulacje będą miały bezpośrednio zastosowanie do wszystkich dowództw dyslokowanych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem Wielonarodowego Korpusu Północno-

Wschodniego w Szczecinie, o którym mowa w § 2 pkt 8 obowiązującego rozporządzenia  

i zdefiniowanego jako „Kwatera”. Tym samym regulacje dotyczące zwrotu podatku 

przysługującego „Kwaterze” pozostały niezmienione. 

 

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie delegacji zawartej w art. 89 ust. 3 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, 

z późn. zm.), zgodnie z którą minister właściwy do spraw finansów publicznych,  

w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określa w drodze rozporządzenia, 

przypadki i tryb zwrotu podatku Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu 

Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego 

uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, wielonarodowym Kwaterom i Dowództwom i ich 

personelowi cywilnemu. Jak wynika z wytycznej (art. 89 ust. 4), przy wydawaniu 
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 Dowództwo to decyzją Rady Północnoatlantyckiej w dniu 27 czerwca 2017 r. zostało aktywowane jako organ 

wojskowy NATO  



rozporządzenia na podstawie powyższej delegacji ustawowej, należy uwzględnić m.in. 

porozumienia międzynarodowe.  

 

Projektowane rozporządzenie uwzględnia postanowienia Umowy uzupełniającej. Umowa ta 

zapewnia zwrot zapłaconego podatku od towarów i usług dowództwom sojuszniczym  

i uprawnionym członkom dowództw sojuszniczych, z wyjątkiem członków przydzielonych 

przez Rzeczpospolitą Polską lub osób zatrudnionych przez dowództwo sojusznicze  

i posiadających obywatelstwo polskie lub zamieszkałych na stałe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

W związku z wejściem w życie Umowy uzupełniającej, 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, 

z uwagi na fakt, że nowelizacją objęto istniejące już dowództwa sojusznicze (Centrum 

Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, 

3.Batalion Łączności NATO, Grupę Integracyjną NATO i Centrum Eksperckie 

Kontrwywiadu NATO):  

1) uchylono:  

     - pkt 13-15 w § 2, zawierające definicje ww. międzynarodowych dowództw wojskowych 

lub organizacji o statusie międzynarodowych dowództw wojskowych NATO, 

- rozdział 4 i rozdział 4b rozporządzenia, których przepisy regulują przypadki i tryb zwrotu 

podatku ww. międzynarodowym dowództwom wojskowym lub organizacjom o statusie 

międzynarodowych dowództw wojskowych NATO, 

2) dodano: 

    - pkt 16-20 w § 2, zawierające definicje: Umowy uzupełniającej, dowództwa, 

uprawnionych członków dowództwa, wykonawców kontraktowych dowództwa oraz 

członków rodzin uprawnionych członków dowództwa,  

    - rozdział 4c regulujący przypadki i tryb zwrotu podatku dowództwom i uprawnionym 

członkom dowództw. 

Przepisy projektowanego rozporządzenia dotyczą wszystkich dowództw sojuszniczych 

dyslokowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie tylko wymienionych  

w uchylanych przepisach. 

 

Projektowane rozporządzenie umożliwia zwrot podatku: 

1) dowództwu - z tytułu nabycia na terytorium kraju 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, o ile 

zaopatrzenie to jest niezbędne do ich działalności, gdy towary i usługi nabywane są przez: 

- dowództwo, 

- wykonawcę kontraktowego dowództwa na rzecz tego dowództwa, jeżeli nabycie jest 

niezbędne do wykonania kontraktu, 

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

dowództwa, 

2) uprawnionym członkom dowództwa – z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług 

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

przeznaczenie handlowe, przy zachowaniu limitów ilościowych i wartościowych oraz pod 

warunkiem ich wykorzystania na użytek własny lub użytek zamieszkujących z nimi 

członków rodzin. 

 

Przepisy projektowanego rozporządzenia (dodanego rozdziału 4c) określają: 



 

 

- 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),  

- dokumenty stanowiące podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi    

dowództwu lub uprawnionym członkom dowództwa, 

- 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 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 usługi, których nabycie potwierdzono 

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

W obecnym stanie prawnym zwrot podatku osobom upoważnionym lub uprawnionym 

przysługuje z tytułu nabycia  dwóch sztuk samochodu osobowego oraz innych pojazdów -  

w miarę uzasadnionych potrzeb, nie częściej niż raz na trzy lata, a także, co do zasady,  

w odniesieniu do wszystkich pozostałych towarów i usług w ilościach niewskazujących na 

przeznaczenie handlowe.   

Przepisy projektowanego 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. 

 

Ponadto przepisy projektowanego rozporządzenia umożliwiają zwrot podatku dowództwu,  

z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług przeznaczonych na jego użytek 

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

zaopatrzenie kantyn, stołówek i mes dowództw zlokalizowanych na jego terenie, o ile 

zaopatrzenie to jest niezbędne do ich działalności, gdy towary i usługi nabywane są przez 

dowództwo, wykonawcę kontraktowego dowództwa na rzecz tego dowództwa, jeżeli nabycie 

jest niezbędne do wykonania kontraktu, a także przez właściwe organy publiczne 

Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu i na rzecz tego dowództwa. 

Projektowane rozporządzenie wskazuje właściwego naczelnika urzędu skarbowego, do 

którego dowództwo będzie kierowało wniosek o zwrot podatku. Nie ulegnie zmianie 

właściwość urzędów skarbowych dla dowództw wcześniej dyslokowanych na terytorium 

kraju. Natomiast dla dowództwa dyslokowanego w Elblągu jako właściwy naczelnik urzędu 

skarbowego wskazany został Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu, zaś dla dowództw, 

które dopiero powstaną – Naczelnik Urzędu Skarbowego właściwy ze względu na dyslokację 

dowództwa. 

 

W projektowanym rozporządzeniu przewidziano również przepisy przejściowe.  

§ 2 projektowanego rozporządzenia stanowi, że do towarów i usług nabytych na terytorium 

kraju przez Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckie Policji 

Wojskowych NATO, 3.Batalion Łączności NATO, Grupę Integracyjną NATO i Centrum 

Eksperckie Kontrwywiadu NATO oraz osoby upoważnione lub uprawnione, z wyłączeniem 

osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy. 

 

 



W § 3 projektowanego rozporządzenia wprowadzono natomiast przepis przejściowy 

przyznający Dowództwu Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód oraz uprawnionym 

członkom tego dowództwa zwrot podatku w odniesieniu do towarów i usług nabytych na 

terytorium kraju przez to dowództwo lub uprawnionych członków tego dowództwa w okresie 

od 27 czerwca 2017 r. (w dniu tym ww. dowództwo zostało aktywowane jako organ 

wojskowy NATO) do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. 

 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. 

Proponowany termin wejścia w życie projektowanych przepisów nie narusza zasad 

wynikających z uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń 

ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. poz. 205), 

gdyż modyfikacja rozwiązań dotyczących przypadków i trybu zwrotu podatku stanowi 

bezpośrednią konsekwencję działań ustawodawcy w związku ze związaniem 

Rzeczypospolitej Polskiej Umową uzupełniającą.  

 

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. poz. 1006 z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców 

oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

 

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. 

 
 

 


