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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia wprowadza odpowiednie rozwiązania prawne wynikające ze związania Rzeczypospolitej Polskiej
Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i
Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającą Protokół dotyczący statusu międzynarodowych
dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisaną w Warszawie dnia 9
lipca 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1179 i 1180), zwanej dalej „Umową uzupełniającą”. Jest to umowa ramowa, która
reguluje funkcjonowanie międzynarodowych dowództw sojuszniczych lub organizacji o statusie międzynarodowych
dowództw wojskowych NATO, zarówno istniejących jak i tworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
przyszłości.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowane rozwiązanie to przepisy pozwalające na realizację przywilejów i uprawnień przysługujących
dowództwom sojuszniczym i uprawnionym członkom tych dowództw w związku z wejściem w życie Umowy
uzupełniającej.
Z uwagi na fakt, że Umowa uzupełniająca zastępuje regulacje już istniejące w stosunku do organizacji wojskowych
NATO, ale również wprowadza nowe przepisy, 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 przewidują 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 oraz uprawnianych członków tych dowództw.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Z uwagi na fakt, że Umowa uzupełniająca stanowi rozwiązania szczególne, a projektowane rozporządzenie jedynie je
wykonuje, brak jest uzasadnienia do porównywania rozwiązań istniejących w innych krajach członkowskich OECD/UE.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie

Przedmiotowa regulacja będzie oddziaływała na dowództwa i uprawnionych członków tych dowództw, którzy dokonują
zakupu towarów i usług na terytorium, oraz na organy podatkowe dokonujące zwrotu podatku.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt rozporządzenia będzie poddany konsultacjom publicznym z następującymi podmiotami: Business Centre Club,
Fundacją Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Krajową Radą Doradców Podatkowych,
Krajową Izbą Gospodarczą, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Konfederacją Lewiatan, Krajową Radą Radców
Prawnych, Polską Radą Biznesu, Polską Izbą Handlu, Polską Izbą Biur Rachunkowych, Pracodawcami Rzeczypospolitej
Polskiej i Federacją Przedsiębiorców Polskich.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
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Źródła finansowania

Nie dotyczy. Projektowane regulacje, co do zasady, nie będą miały wpływu na sektor finansów
publicznych, w tym na zmniejszenie dochodów budżetu państwa. Przedmiotowe zwroty dotyczą
zakupów, które w świetle systemu VAT nie są traktowane jako spożycie ostateczne. Traktowane są
na równi z zakupami dokonywanymi przez podatników VAT czynnych. Dyslokacja dowództw i
uprawnionych członków tych dowództw w Polsce powoduje, z jednej strony wzrost dokonywanych
wpłat VAT (wzrost sprzedaży na ich rzecz), a z drugiej strony wzrost zwrotów VAT.

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Ewentualne ujemne jednorazowe skutki budżetowe mogą powstać z tytułu przesunięcia zwrotów
w czasie, w wyniku wypłaty zwrotów za okresy wcześniejsze, w tym dla aktywowanego 27 czerwca
2017 r. jako organ wojskowy NATO Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w
Elblągu. Jest to efekt Umowy uzupełniającej. Projektowane rozporządzenie jedynie konsumuje
zapisy przedmiotowej umowy.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
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Nie dotyczy

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
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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.
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Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Uregulowania zawarte w niniejszym rozporządzeniu nie będą wywierać wpływu na wymienione
w pkt 10 obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wykonanie projektowanych przepisów nastąpi w momencie wejścia rozporządzenia w życie, tj. z dniem 1 kwietnia 2018 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Specyfika regulacji powoduje niezasadność jej ewaluacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

