
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 czerwca 2022 r. 

Poz. 1379 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW
1) 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, 

oraz warunków stosowania stawek obniżonych
2)

 

Na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 931, 974, 1137 i 1301) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu 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.3)) w § 8: 

1) w ust. 1: 

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) sił zbrojnych Państwa-Strony Traktatu Północnoatlantyckiego innego niż państwo członkowskie przezna-

czenia – do celów służbowych tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopa-

trzenia ich mes lub kantyn, jeżeli siły te biorą udział we wspólnych działaniach obronnych;”, 

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) sił zbrojnych państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie przeznaczenia – do celów służ-

bowych tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub kan-

tyn, jeżeli siły te biorą udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii  

Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony;”, 

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy między Rządem Rzeczy-

pospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, pod-

pisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2153 i 2154), zwanej dalej „Umową 

o wzmocnionej współpracy obronnej”, przebywających na terytorium kraju, jeżeli towary lub usługi na-

bywane przez te siły lub na ich rzecz są przeznaczone do wyłącznego użytku służbowego tych sił lub też 

do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, o której mowa w art. 24 tej umowy, 

jeżeli siły te biorą udział we wspólnych działaniach obronnych.”; 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej ‒ finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939). 
2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającą 

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 336 z 30.12.2019, 

str. 10). 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2013, 2350 i 2495 oraz z 2022 r. 

poz. 224, 531, 1059 i 1369.  
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2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przepisy ust. 1 pkt 3 i 3a stosuje się, pod warunkiem że dostawa towarów lub świadczenie usług są doko-

nywane z przeznaczeniem do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego przeznaczenia.”; 

3) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–4 – wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo 

zwolnienia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia  

wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrek-

tywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, 

str. 1, z późn. zm.4)), zwane dalej „świadectwem”, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe 

władze: 

a) państwa, na którego terytorium podmioty wskazane w ust. 1 pkt 1–2 i 4 posiadają siedzibę lub przedstawi-

cielstwo, 

b) państwa członkowskiego przeznaczenia – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a;”; 

4) w ust. 3 wyrazy „Umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej” zastępuje się wyrazami „Umowy o wzmocnionej współpracy obronnej”; 

5) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

„6. W przypadku gdy towary lub usługi nabywane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a 

i pkt 3–4, są przeznaczone do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze 

państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo, albo właściwe władze pań-

stwa członkowskiego przeznaczenia. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, podmioty określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a i pkt 3–4 przekazują 

dostawcy towarów lub usługodawcy dokumenty wskazane w ust. 2 oraz kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 

świadectwa, zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze 

państwa, na którego terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo, albo właściwe władze pań-

stwa członkowskiego przeznaczenia.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r. 

Minister Finansów: M. Rzeczkowska 

                                                           
4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 290 z 20.10.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 284 z 26.10.2013, 

str. 1, Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 32, Dz. Urz. UE L 311 z 07.12.2018, str. 10, Dz. Urz. UE L 313 z 04.12.2019, str. 14 

oraz Dz. Urz. UE L 88 z 16.03.2022, str. 15. 


