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Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 11 mar-
ca 2004 r. o podatku od towarów i us∏ug (Dz. U. Nr 54,
poz. 535, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki, terminy i tryb dokonywania zwrotu po-
datku od towarów i us∏ug, naliczonego przy naby-
ciu towarów i us∏ug lub przy imporcie towarów
oraz sposób naliczania i wyp∏aty odsetek od kwot
podatku niezwróconych w terminie podmiotom,
o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i us∏ug, zwanej dalej „ustawà”;

2) wzór wniosku o zwrot podatku sk∏adany przez
podmioty, o których mowa w art. 89 ust. 1d pkt 2
ustawy;

3) informacje, jakie powinien zawieraç wniosek
o zwrot podatku sk∏adany za pomocà Êrodków ko-
munikacji elektronicznej;

4) sposób opisu niektórych informacji zawartych we
wniosku o zwrot podatku;

5) sposób i przypadki potwierdzania z∏o˝enia wnios-
ku o zwrot podatku;

6) przypadki, w których podatnik ubiegajàcy si´
o zwrot powinien z∏o˝yç dodatkowe dokumenty,
oraz rodzaje tych dokumentów;

7) przypadki, w których podmiotom, o których mowa
w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy, dokonujàcym sprze-
da˝y przys∏uguje zwrot podatku;

8) tryb zwrotu podatku w przypadkach, o których
mowa w art. 89 ust. 1e ustawy.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) zwrocie podatku — rozumie si´ przez to zwrot po-
datku od towarów i us∏ug naliczany przy nabyciu
towarów lub us∏ug lub imporcie towarów przez
podmiot uprawniony z paƒstw cz∏onkowskich
Wspólnoty Europejskiej lub przez podmiot upraw-
niony z paƒstw trzecich;

2) podmiocie uprawnionym z paƒstw cz∏onkowskich
Wspólnoty Europejskiej — rozumie si´ przez to
osob´ fizycznà, osob´ prawnà oraz jednostk´ or-
ganizacyjnà niemajàcà osobowoÊci prawnej, która
nie posiada siedziby, sta∏ego miejsca zamieszka-
nia, sta∏ego miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci,
zwyk∏ego miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci lub
miejsca zwyk∏ego pobytu na terytorium kraju
ubiegajàcà si´ o zwrot podatku — posiadajàcà sie-
dzib´ lub sta∏e miejsce zamieszkania na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego innym ni˝ teryto-
rium kraju;

3) podmiocie uprawnionym z paƒstw trzecich — ro-
zumie si´ przez to osob´ fizycznà, osob´ prawnà
oraz jednostk´ organizacyjnà niemajàcà osobo-
woÊci prawnej, która nie posiada siedziby, sta∏e-
go miejsca zamieszkania, sta∏ego miejsca prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci, zwyk∏ego miejsca prowadze-
nia dzia∏alnoÊci lub miejsca zwyk∏ego pobytu na
terytorium kraju oraz podmioty zagraniczne,
o których mowa w art. 131 pkt 2 ustawy, ubiega-
jàce si´ o zwrot podatku — nieposiadajàce siedzi-
by lub sta∏ego miejsca zamieszkania na teryto-
rium paƒstwa cz∏onkowskiego innym ni˝ teryto-
rium kraju;

4) paƒstwie cz∏onkowskim siedziby — rozumie si´
przez to terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego, inne
ni˝ terytorium kraju, na którym podmiot upraw-
niony z paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty Euro-
pejskiej posiada siedzib´ lub sta∏e miejsce za-
mieszkania;

5) kraju siedziby — rozumie si´ przez to terytorium
paƒstwa niewchodzàcego w sk∏ad terytorium
Wspólnoty, na którym podmiot uprawniony
z paƒstw trzecich posiada siedzib´ lub sta∏e miej-
sce zamieszkania;

6) naczelniku urz´du skarbowego — rozumie si´
przez to naczelnika Drugiego Urz´du Skarbowego
Warszawa-ÂródmieÊcie;

7) urz´dzie skarbowym — rozumie si´ przez to Drugi
Urzàd Skarbowy Warszawa-ÂródmieÊcie.

1801

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 grudnia 2009 r.

w sprawie zwrotu podatku od towarów i us∏ug niektórym podmiotom2)

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada
2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swej regu-
lacji wdro˝enia dyrektywy Rady 2008/9/WE z dnia 12 lute-
go 2008 r. okreÊlajàcej szczegó∏owe zasady zwrotu podat-
ku od wartoÊci dodanej, przewidzianego w dyrektywie
2006/112/WE, podatnikom niemajàcym siedziby w paƒ-
stwie cz∏onkowskim zwrotu, lecz majàcym siedzib´ w in-
nym paƒstwie cz∏onkowskim (Dz. Urz. UE L 44
z 20.02.2008, str. 23).

3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199
i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 143, poz. 1028 i 1029,
z 2007 r. Nr 168, poz. 1187 i Nr 192, poz. 1382, z 2008 r.
Nr 74, poz. 444, Nr 130, poz. 826, Nr 141, poz. 888 i Nr 209,
poz. 1320 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 116, poz. 979,
Nr 195, poz. 1504, Nr 201, poz. 1540 i Nr 215, poz. 1666.
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Rozdzia∏ 2

Przypadki dokonywania zwrotu podatku

§ 3. 1. Zwrot podatku przys∏uguje podmiotowi
uprawnionemu z paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty
Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu
z paƒstw trzecich pod warunkiem, ˝e podmiot ten:

1) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od
wartoÊci dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11
ustawy, w paƒstwie cz∏onkowskim siedziby lub
podatnikiem podatku od wartoÊci dodanej albo
podatku o podobnym charakterze w kraju siedzi-
by;

2) nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od
towarów i us∏ug na terytorium kraju;

3) nie wykonuje na terytorium kraju, w okresie, za
który wyst´puje o zwrot podatku, sprzeda˝y, o któ-
rej mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, z wyjàtkiem:

a) us∏ug transportowych i us∏ug pomocniczych
zwiàzanych bezpoÊrednio z importem towarów,
w przypadku gdy wartoÊç tych us∏ug zosta∏a
w∏àczona do podstawy opodatkowania,

b) us∏ug w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotni-
czego, Êwiadczonych na rzecz przewoêników
powietrznych oraz innych podmiotów wykonu-
jàcych g∏ównie przewozy w transporcie mi´dzy-
narodowym,

c) us∏ug zwiàzanych z obs∏ugà startu, làdowania,
parkowania, obs∏ugà pasa˝erów i ∏adunków
oraz innych o podobnym charakterze us∏ug
Êwiadczonych na rzecz przewoêników powietrz-
nych oraz innych podmiotów wykonujàcych
g∏ównie przewozy w transporcie mi´dzynaro-
dowym,

d) us∏ug Êwiadczonych na obszarze polskich por-
tów morskich, polegajàcych na obs∏udze mor-
skich Êrodków transportu,

e) us∏ug Êwiadczonych na obszarze polskich por-
tów morskich, zwiàzanych z transportem mi´-
dzynarodowym, polegajàcych na obs∏udze là-
dowych Êrodków transportu,

f) us∏ug ratownictwa morskiego, nadzoru nad
bezpieczeƒstwem ˝eglugi morskiej i Êródlàdo-
wej oraz us∏ug zwiàzanych z ochronà Êrodowi-
ska morskiego i utrzymaniem akwenów porto-
wych i torów podejÊciowych,

g) us∏ug zwiàzanych z obs∏ugà statków, wymienio-
nych w klasie PKWiU ex 35.11 nale˝àcych do ar-
matorów morskich, z wy∏àczeniem us∏ug
Êwiadczonych na cele osobiste za∏ogi,

h) us∏ug polegajàcych na remoncie, przebudowie
lub konserwacji statków, wymienionych w kla-
sie PKWiU ex 35.11 oraz ich cz´Êci sk∏adowych,

i) us∏ug polegajàcych na remoncie, przebudowie
lub konserwacji Êrodków transportu lotniczego
oraz ich wyposa˝enia i sprz´tu zainstalowanego
na nich, u˝ywanych g∏ównie w transporcie mi´-
dzynarodowym,

j) us∏ug, w stosunku do których podatnikami roz-
liczajàcymi podatek od towarów i us∏ug sà na-
bywcy tych us∏ug, o których mowa w art. 17
ustawy,

k) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17
ustawy podatnikiem jest ich nabywca.

2. Zwrot podatku przys∏uguje równie˝ podmiotom
uprawnionym z paƒstw trzecich Êwiadczàcym na tery-
torium kraju osobom niepodlegajàcym opodatkowa-
niu us∏ugi elektroniczne, które zgodnie z art. 132 ust. 1
ustawy z∏o˝y∏y w paƒstwie cz∏onkowskim innym ni˝
terytorium kraju zg∏oszenie informujàce o zamiarze
skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania po-
datku od towarów i us∏ug lub podatku od wartoÊci do-
danej wobec tych us∏ug.

3. Zwrot podatku podmiotom uprawnionym
z paƒstw trzecich, o których mowa w ust. 2, stosuje
si´ do nabywanych towarów i us∏ug, które sà zwiàza-
ne wy∏àcznie ze Êwiadczeniem us∏ug elektronicznych
przez te podmioty.

§ 4. 1. Zwrot podatku, w odniesieniu do podmio-
tów uprawnionych z paƒstw trzecich, przys∏uguje na
zasadzie wzajemnoÊci.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do podatników,
o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 5. 1. Podmiot uprawniony z paƒstw cz∏onkow-
skich Wspólnoty Europejskiej lub podmiot uprawnio-
ny z paƒstw trzecich mo˝e wystàpiç o zwrot podatku
za okres nie krótszy ni˝ 3 miesiàce i nie d∏u˝szy ni˝ rok
podatkowy lub za okres krótszy ni˝ ostatnie 3 miesià-
ce tego roku — w odniesieniu do podatku od naby-
tych towarów lub us∏ug lub importowanych towarów
w okresie, za który podmiot uprawniony wyst´puje
o zwrot podatku, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Kwota wnioskowanego zwrotu podatku nie mo-
˝e byç ni˝sza ni˝ kwota stanowiàca równowartoÊç
w z∏otych:

1) 400 euro — w przypadku gdy wniosek dotyczy
okresu krótszego ni˝ rok podatkowy, ale nie krót-
szego ni˝ 3 miesiàce;

2) 50 euro — w przypadku gdy wniosek dotyczy ca-
∏ego roku podatkowego lub okresu krótszego ni˝
ostatnie 3 miesiàce tego roku.

3. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów
i us∏ug nabytych przez podmioty uprawnione
z paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty Europejskiej lub
podmioty uprawnione z paƒstw trzecich, obejmuje
kwot´ podatku okreÊlonà w fakturze, a w przypadku
importu towarów w dokumencie celnym, dokonanych
w okresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrze˝eniem
ust. 4.

4. Przeliczenia kwot, o których mowa w ust. 2, wy-
ra˝onych w euro dokonuje si´ wed∏ug Êredniego kur-
su euro og∏aszanego przez Narodowy Bank Polski,
obowiàzujàcego w ostatnim dniu roboczym poprze-
dzajàcym dzieƒ wystawienia faktury lub dokumentu
celnego.
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Rozdzia∏ 3

Warunki dokonywania zwrotu podatku,
na podstawie wniosku sk∏adanego za pomocà

Êrodków komunikacji elektronicznej, podmiotom
uprawnionym z paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty

Europejskiej

§ 6. 1. Zwrot podatku nast´puje na wniosek pod-
miotu uprawnionego z paƒstw cz∏onkowskich Wspól-
noty Europejskiej przekazany przez administracj´ po-
datkowà paƒstwa cz∏onkowskiego siedziby za pomo-
cà Êrodków komunikacji elektronicznej.

2. Podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1,
sk∏ada, za poÊrednictwem administracji podatkowej
paƒstwa cz∏onkowskiego siedziby wniosek za pomocà
Êrodków komunikacji elektronicznej, do naczelnika
urz´du skarbowego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, sk∏ada si´
w j´zyku polskim, za poÊrednictwem administracji po-
datkowej paƒstwa cz∏onkowskiego siedziby, nie póê-
niej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia roku nast´pujàcego po
roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

4. Informacje, jakie powinien zawieraç wniosek
o zwrot podatku od towarów i us∏ug, oraz sposób opi-
su niektórych informacji, okreÊla za∏àcznik nr 1 do roz-
porzàdzenia.

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2,
podmiot uprawniony wskazany w ust. 1, przekazuje za
poÊrednictwem administracji podatkowej paƒstwa
cz∏onkowskiego siedziby za pomocà Êrodków komuni-
kacji elektronicznej, kopi´ faktury lub dokumentu cel-
nego, w przypadku gdy:

1) podstawa opodatkowania podana w fakturze lub
dokumencie celnym jest równa lub wi´ksza ni˝
równowartoÊç w z∏otych — kwoty 1 000 euro;

2) podstawa opodatkowania podana w fakturze
stwierdzajàcej nabycie paliwa jest równa lub wi´k-
sza ni˝ równowartoÊç w z∏otych — kwoty 250 euro.

6. Przy przeliczaniu kwot, o których mowa w ust. 5,
przepis § 5 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

7. Urzàd skarbowy niezw∏ocznie potwierdza w for-
mie elektronicznej otrzymanie wniosku.

8. Je˝eli podmiot uprawniony, o którym mowa
w ust. 1, sk∏ada korekt´ wniosku o zwrot podatku,
o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy, kwota
podatku, okreÊlona w wyniku tej korekty w decyzji wy-
danej przez naczelnika urz´du skarbowego, zmniej-
szajàca kwot´ otrzymanego zwrotu podatku podlega
wp∏acie do urz´du skarbowego w terminie 10 dni od
dnia otrzymania decyzji. Terminy okreÊlone w § 9 sto-
suje si´ odpowiednio.

9. Je˝eli w wyniku korekty, o której mowa w ust. 8,
powsta∏a kwota podatku, zwi´kszajàca kwot´ otrzy-
manego zwrotu podatku, kwota ta podlega zwrotowi
z urz´du skarbowego — terminy okreÊlone w § 9 sto-
suje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 4

Warunki dokonywania zwrotu podatku,
na podstawie wniosku sk∏adanego na piÊmie,
podmiotom uprawnionym z paƒstw trzecich

§ 7. 1. Zwrot podatku nast´puje na wniosek pod-
miotu uprawnionego z paƒstw trzecich, zwany dalej
„wnioskiem”.

2. Wniosek sk∏ada si´ do naczelnika urz´du skar-
bowego, nie póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia roku na-
st´pujàcego po roku podatkowym, którego wniosek
dotyczy.

3. Wzór wniosku stanowi za∏àcznik nr 2 do rozpo-
rzàdzenia.

4. Do wniosku do∏àcza si´:

1) orygina∏y faktur oraz dokumentów celnych, z któ-
rych wynikajà wnioskowane kwoty zwrotu podat-
ku;

2) orygina∏ zaÊwiadczenia b´dàcy za∏àcznikiem do
wniosku, wskazujàcy, ˝e podmiot uprawniony,
o którym mowa w ust. 1, jest podatnikiem podat-
ku od wartoÊci dodanej lub podatku o podobnym
charakterze zarejestrowanym w kraju siedziby,
wydany przez organ podatkowy w kraju siedziby
tego podmiotu uprawnionego;

3) dokument potwierdzajàcy identyfikacj´ na potrze-
by podatku od wartoÊci dodanej na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego innym ni˝ terytorium
kraju, je˝eli zwrot podatku dotyczy przypadku,
o którym mowa w § 3 ust. 3, i podmiot uprawnio-
ny, o którym mowa w ust. 1, jest zidentyfikowany
dla Êwiadczenia us∏ug elektronicznych poza tery-
torium kraju.

5. Je˝eli zwrot podatku dotyczy wy∏àcznie sytuacji,
o której mowa w § 3 ust. 3, przepisu ust. 4 pkt 2 nie
stosuje si´.

6. Je˝eli podmiot uprawniony, o którym mowa
w ust. 1, sk∏ada wniosek cz´Êciej ni˝ jeden raz w roku
podatkowym, zaÊwiadczenia, o którym mowa w ust. 4
pkt 2, nie do∏àcza si´ do ka˝dego wniosku, pod warun-
kiem ˝e nie up∏ynà∏ rok od dnia jego wydania oraz nie
nastàpi∏y ˝adne zmiany w zakresie obj´tym zaÊwiad-
czeniem.

7. Je˝eli podmiot uprawniony, o którym mowa
w ust. 1, sk∏ada korekt´ wniosku o zwrot podatku,
o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy, przepisy
§ 6 ust. 8 i 9 stosuje si´ odpowiednio.

§ 8. 1. Po rozpatrzeniu wniosku, ka˝da faktura lub
dokument celny, z których wynikajà kwoty do zwrotu
podatku, podlegajà ostemplowaniu piecz´cià urz´du
skarbowego oraz przedziurkowaniu, w celu unikni´cia
ponownego ich u˝ycia.

2. Po dokonaniu zwrotu podatku urzàd skarbowy
zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury
i dokumenty celne podmiotowi uprawnionemu, o któ-
rym mowa w § 7 ust. 1.
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Rozdzia∏ 5

Terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku,
na podstawie wniosku sk∏adanego za pomocà

Êrodków komunikacji elektronicznej, podmiotom
uprawnionym z paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty

Europejskiej oraz na podstawie wniosku sk∏adanego
na piÊmie, podmiotom uprawnionym z paƒstw

trzecich

§ 9. 1. Naczelnik urz´du skarbowego wydaje decy-
zj´ o wysokoÊci uznanej kwoty zwrotu podatku w ter-
minie 4 miesi´cy od dnia otrzymania wniosku wraz ze
wszystkimi dokumentami, o których mowa:

1) w § 6 ust. 5 — w przypadku podmiotów uprawnio-
nych z paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty Europej-
skiej;

2) w § 7 ust. 4 — w przypadku podmiotów uprawnio-
nych z paƒstw trzecich.

2. Je˝eli naczelnik urz´du skarbowego nie posiada
wszystkich informacji, na podstawie których mo˝e
podjàç decyzj´, o której mowa w ust. 1, mo˝e ˝àdaç,
za pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej, je˝eli
˝àdanie skierowane jest do podmiotów uprawnio-
nych z paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty Europej-
skiej, dostarczenia dodatkowych informacji w termi-
nie, o którym mowa w ust. 1.

3. Je˝eli na podstawie otrzymanych dodatko-
wych informacji, o których mowa w ust. 2, naczelnik
urz´du skarbowego nie mo˝e podjàç decyzji o wyso-
koÊci uznanej kwoty zwrotu podatku, mo˝e ˝àdaç, za
pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej, je˝eli
˝àdanie skierowane jest do podmiotów uprawnio-
nych z paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty Europej-
skiej, dostarczenia dalszych dodatkowych informa-
cji.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, nale˝y
dostarczyç w j´zyku polskim w terminie miesiàca od
dnia otrzymania takiego ˝àdania.

5. W przypadku ˝àdania dostarczenia dodatko-
wych informacji i dalszych dodatkowych informacji
naczelnik urz´du skarbowego wydaje decyzj´ o wyso-
koÊci uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie:

1) 2 miesi´cy od dnia otrzymania dodatkowych in-
formacji i dalszych dodatkowych informacji, o któ-
rych mowa w ust. 2 i 3;

2) 2 miesi´cy od up∏ywu terminu, o którym mowa
w ust. 4, w przypadku nieotrzymania dodatko-
wych informacji i dalszych dodatkowych informa-
cji, nie d∏u˝ej jednak ni˝ w terminie:

a) 6 miesi´cy od dnia otrzymania wniosku w przy-
padku ˝àdania dodatkowych informacji, o któ-
rych mowa w ust. 2,

b) 8 miesi´cy od dnia otrzymania wniosku w przy-
padku ˝àdania dalszych dodatkowych informa-
cji, o których mowa w ust. 3.

6. Urzàd skarbowy dokonuje zwrotu uznanej kwo-
ty podatku nie póêniej ni˝ w terminie 10 dni roboczych
od dnia wydania decyzji o wysokoÊci uznanej kwoty
zwrotu podatku.

§ 10. 1. Zwrot podatku jest dokonywany w z∏otych
polskich na rachunek bankowy:

1) w kraju albo w paƒstwie cz∏onkowskim siedziby
lub w innym paƒstwie cz∏onkowskim — w przy-
padku podmiotu uprawnionego z paƒstw cz∏on-
kowskich Wspólnoty Europejskiej;

2) w kraju albo w kraju siedziby — w przypadku pod-
miotu uprawnionego z paƒstw trzecich.

2. Je˝eli zwrot podatku jest dokonywany na rachu-
nek:

1) w paƒstwie cz∏onkowskim siedziby lub w innym
paƒstwie cz∏onkowskim, podmiotu uprawnione-
go, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

2) w kraju siedziby podmiotu uprawnionego, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2

— urzàd skarbowy nie ponosi kosztów zwiàzanych
z dokonaniem tego zwrotu.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2, pomniejszajà
kwot´ zwrotu okreÊlonego w decyzji o wysokoÊci
uznanej kwoty zwrotu podatku.

§ 11. Od kwoty podatku niezwróconej przez urzàd
skarbowy w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 6, na-
liczane sà odsetki analogicznie jak dla podatników,
o których mowa w art. 15 ustawy, w przypadkach nie-
terminowego zwrotu podatku tym podatnikom. Prze-
pisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z póên. zm.4))
w tym zakresie stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 6

Przepisy koƒcowe

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku
od towarów i us∏ug niektórym podmiotom (Dz. U.
Nr 89, poz. 851 oraz z 2007 r. Nr 207, poz. 1472
i Nr 248, poz. 1848).

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18,
poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075,
Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323,
Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676.
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1. Paƒstwo cz∏onkowskie, do którego adresowany
jest wniosek. 

2. Cel z∏o˝enia wniosku (nowy wniosek/korekta).

3. Dane dotyczàce wniosku, do którego odnosi si´
korekta: 

a) numer wniosku,

b) data wniosku. 

4. Dane podmiotu uprawnionego z paƒstw cz∏onkow-
skich Wspólnoty Europejskiej (wnioskodawcy):

a) dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego:

— nazwisko i imi´ lub pe∏na nazwa, 

b) dok∏adny adres zamieszkania/siedziby podmio-
tu uprawnionego,

c) adres e-mail,

d) numer rejestracyjny VAT. 

5. Osoba reprezentujàca podmiot uprawniony
z paƒstw cz∏onkowskich Wspólnoty Europejskiej1):

a) nazwisko i imi´,

b) dok∏adny adres osoby reprezentujàcej,

c) adres e-mail,

d) numer identyfikacyjny.

6. Opis rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci wed∏ug
czwartego poziomu kodów NACE Rev. 2, zgodnie
z art. 2 ust. 1 lit. d rozporzàdzenia nr 1893/20062),
na podstawie art. 2 rozporzàdzenia nr 1174/20093).

7. Okres, do którego odnosi si´ wniosek: 

a) od (dzieƒ, miesiàc, rok),

b) do (dzieƒ, miesiàc, rok).

8. Szczegó∏y dotyczàce rachunku bankowego pod-
miotu uprawnionego z paƒstw cz∏onkowskich
Wspólnoty Europejskiej, na który ma byç dokona-
ny zwrot podatku:

a) numer IBAN, o którym mowa w przepisach pra-
wa bankowego,

b) kod BIC, o którym mowa w przepisach prawa
bankowego,

c) waluta rachunku bankowego.

9. Informacje dotyczàce importowanych towarów:

a) imi´ i nazwisko/nazwa sprzedawcy towarów,

b) adres i kraj sprzedawcy towarów,

c) data i numer dokumentu celnego,

d) rodzaj towarów wed∏ug kodów i pod-kodów,
o których mowa w za∏àczniku do rozporzàdze-
nia nr 1174/20093), 

e) podstawa opodatkowania w PLN,

f) kwota podatku w PLN,

g) obliczenie podatku w przypadku stosowania
proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1b usta-
wy — wysokoÊç proporcji (w %),

i) kwota podatku do zwrotu w PLN4).

10. Informacje dotyczàce nabytych towarów i us∏ug:

a) imi´ i nazwisko/nazwa dostawcy towarów lub
us∏ug,

b) Numer Identyfikacji Podatkowej dostawcy to-
warów lub us∏ug,

c) adres i kraj dostawcy towarów lub us∏ug,

d) data i numer faktury,

e) rodzaj towarów i us∏ug wed∏ug kodów i pod-ko-
dów, o których mowa w za∏àczniku do rozporzà-
dzenia nr 1174/20093),

f) podstawa opodatkowania w PLN,

g) kwota podatku w PLN,

h) obliczenie podatku w przypadku stosowania
proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1b usta-
wy — wysokoÊç proporcji (w %),

i) kwota podatku do zwrotu w PLN5).

11. Zmiana proporcji, o której mowa w art. 89
ust. 1e ustawy:

a) okres, do którego odnosi si´ zmiana:

— od (dzieƒ, miesiàc, rok),

— do (dzieƒ, miesiàc, rok),

b) wysokoÊç proporcji po zmianie (w %).

12. Informacja o za∏àcznikach — typ i nazwa pliku oraz
opis zawartoÊci.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 24 grudnia 2009 r. (poz. 1801)

Za∏àcznik nr 1

INFORMACJE, JAKIE POWINIEN ZAWIERAå WNIOSEK O ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I US¸UG
SK¸ADANY ZA POMOCÑ ÂRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, ORAZ SPOSÓB OPISU

NIEKTÓRYCH INFORMACJI

———————
1) Pozycj´ 5 wype∏nia si´, jeÊli podatnik ustanowi∏ pe∏no-

mocnika.
2) Rozporzàdzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie staty-
stycznej klasyfikacji dzia∏alnoÊci gospodarczej NACE
Rev. 2 i zmieniajàce rozporzàdzenie Rady (EWG)
nr 3037/90 oraz niektóre rozporzàdzenia WE w sprawie
okreÊlonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393
z 30.12.2006, str. 1).

3) Rozporzàdzenie Komisji (WE) nr 1174/2009 z dnia 30 listo-
pada 2009 r. ustanawiajàce zasady wykonania art. 34a i 37
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w odniesieniu do
zwrotu podatku od wartoÊci dodanej zgodnie z dyrektywà
Rady 2008/9/WE (Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 50).

———————
4) W przypadku stosowania proporcji, o której mowa w lit. g,

kwota zwrotu powinna byç obliczona z uwzgl´dnieniem
tej proporcji.

5) W przypadku stosowania proporcji, o której mowa w lit. h,
kwota zwrotu powinna byç obliczona z uwzgl´dnieniem
tej proporcji.
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR WNIOSKU/KOREKTY O ZWROT PODATKU VAT
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Za∏àcznik do wniosku/
Annex to the application/




