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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r.
Poz. 2320

RO ZP O R ZĄ D ZE N I E

M INI S TR A F IN AN SÓ W 1)
z dnia 28 grudnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym,
wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. 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 2015 r. poz. 72 i 514) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

2)

w.
rc

„1a) siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych oraz wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych;”;
w § 2:
a)

po pkt 3 dodaje się pkt 3a–3c w brzmieniu:

„3a) Umowie o statusie sił zbrojnych USA – należy przez to rozumieć Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych
Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. U.
z 2010 r. Nr 66, poz. 422 i 423);

3b)

siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych – należy przez to rozumieć siły zbrojne Stanów Zjednoczonych
zgodnie z art. 2 lit. a Umowy o statusie sił zbrojnych USA;

3c)

wykonawcy kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych – należy przez to rozumieć wykonawcę
kontraktowego Stanów Zjednoczonych zgodnie z art. 2 lit. f Umowy o statusie sił zbrojnych USA;”,

b) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

ww

„10a) Dowództwie Brygady – należy przez to rozumieć dowództwo, 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);”;

3)

w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku faktur w formie elektronicznej, wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie
elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.”;

1)

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r.
poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649.
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„Rozdział 2a
Przypadki i tryb zwrotu podatku siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych oraz wykonawcom kontraktowym sił
zbrojnych Stanów Zjednoczonych

§ 7a. Zwrot podatku przysługuje:
1)

siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych – z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług do ich wyłącznego użytku, zgodnie z art. 20 ust. 1 Umowy o statusie sił zbrojnych USA lub służących do zaopatrzenia ich
wojskowej usługowej działalności wspierającej, zgodnie z art. 23 Umowy o statusie sił zbrojnych USA;

2)

wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych – z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług na rzecz sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych do ich wyłącznego użytku, zgodnie z art. 20
ust. 1 Umowy o statusie sił zbrojnych USA lub służących do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, zgodnie z art. 23 Umowy o statusie sił zbrojnych USA.

§ 7b. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi siłom zbrojnym
Stanów Zjednoczonych lub wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub
przez wykonawcę kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

2. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub usług nabytych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych
lub przez wykonawców kontraktowych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych obejmuje kwotę podatku określoną na
fakturze.
3. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.
4. Dwa egzemplarze faktury otrzymuje nabywca.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do faktur przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej.
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6. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zwrot podatku siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych lub wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych
Stanów Zjednoczonych może być dokonany na podstawie dokumentów innych niż faktury, z których bezspornie wynika, że kwota podatku, o zwrot której się wnioskuje, została uiszczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub przez wykonawcę kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.
§ 7c. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany jest przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub
wykonawcę kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.
2. Wniosek w sprawie zwrotu podatku określa:

1)

nazwę wnioskodawcy;

2)

kwotę podatku, o której zwrot ubiega się wnioskodawca;

3)

numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1)

wykaz towarów i usług nabytych przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub na ich rzecz do ich wyłącznego
użytku, zgodnie z art. 20 ust. 1 Umowy o statusie sił zbrojnych USA, lub służących do zaopatrzenia ich wojskowej usługowej działalności wspierającej, zgodnie z art. 23 Umowy o statusie sił zbrojnych USA;

ww

4)
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2)

faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego;

3)

kopię dokumentu, o którym mowa w art. 18 ust. 3 Umowy o statusie sił zbrojnych USA – w przypadku wykonawcy kontraktowego sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych.

4. W przypadku faktur w formie elektronicznej, wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie
elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
5. Wniosek składany jest za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za
który składany jest wniosek, przy uwzględnieniu kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych w danym kwartale.
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6. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Naczelnikiem Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwrot podatku możliwy jest na podstawie wniosku złożonego w terminie późniejszym niż określony
w ust. 5.

§ 7d. 1. Zwrotu podatku dokonuje Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 7c ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania
wraz z dokumentami, o których mowa w § 7c ust. 3 i 4.
2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do
niego dokumentów Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście zwraca się do wnioskodawcy
o dodatkowe wyjaśnienia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony
w ust. 1 według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania dodatkowych wyjaśnień. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.
4. Po dokonaniu zwrotu podatku Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście zwraca wnioskodawcy faktury, o których mowa w § 7c ust. 3 pkt 2.

§ 7e. 1. Jeżeli towar został zwrócony, a siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub wykonawca kontraktowy sił
zbrojnych Stanów Zjednoczonych otrzymali od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny (należności), sprzedawca
o dokonanym zwrocie informuje niezwłocznie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,
przekazując równocześnie kserokopię faktury dokumentującej dostawę zwróconego towaru. W przypadku faktur
w formie elektronicznej sprzedawca przesyła lub udostępnia taką fakturę w formie elektronicznej.
2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:
1)

po dokonaniu, zgodnie z § 7d, zwrotu kwoty podatku wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 1, lub

2)

przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie tej należności urząd skarbowy otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

– kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.
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3. W przypadku gdy siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub wykonawca kontraktowy sił zbrojnych Stanów
Zjednoczonych nie występują o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury,
o której mowa w ust. 1, zwraca się do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście nie później niż
w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (należności).
§ 7f. 1. Zwrot podatku nie dotyczy nabytych towarów i usług, do których zastosowano stawki podatku
w wysokości 0%.

2. Jeżeli po dokonaniu zwrotu podatku siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych lub wykonawcy kontraktowemu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, do nabytych przez nich towarów lub usług zastosowana została stawka podatku, o której mowa w ust. 1, podmiot, któremu dokonano zwrotu podatku, zwraca przekazane kwoty podatku na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.”;

5)

w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do faktur przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicz-

nej.”;

6)

w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

ww

„4. W przypadku faktur w formie elektronicznej, wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie
elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.”;

7)

w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli towar zostaje zwrócony, a Kwatera lub personel zagraniczny Kwatery lub członkowie jego rodzin
otrzymali od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny (należności), sprzedawca o dokonanym zwrocie informuje niezwłocznie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, przekazując równocześnie kserokopię faktury
dokumentującej dostawę zwróconego towaru. W przypadku faktur w formie elektronicznej sprzedawca przesyła lub
udostępnia taką fakturę w formie elektronicznej.”;

8)

w § 14 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do faktur przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicz-

nej.”;
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„4. W przypadku faktur w formie elektronicznej, wnioskodawca przesyła lub udostępnia te faktury w formie
elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.”;
10) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli towar zostaje zwrócony, a podmioty lub osoby wymienione w § 13 ust. 1 otrzymały od sprzedawcy
zwrot zapłaconej ceny (należności), sprzedawca o dokonanym zwrocie informuje niezwłocznie Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, przekazując równocześnie kserokopię faktury dokumentującej
dostawę zwróconego towaru. W przypadku faktur w formie elektronicznej sprzedawca przesyła lub udostępnia taką
fakturę w formie elektronicznej.”;
11) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

„Rozdział 4a

Przypadki i tryb zwrotu podatku Dowództwu Brygady

§ 18a. Zwrot podatku przysługuje Dowództwu Brygady – z tytułu nabycia na terytorium kraju towarów i usług
przeznaczonych na użytek służbowy Dowództwa Brygady.
§ 18b. 1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia podatku podlegającego zwrotowi Dowództwu
Brygady jest faktura wystawiona przy zakupie towarów lub usług, potwierdzająca ich nabycie przez Dowództwo
Brygady.

2. Zwrot podatku zawartego w cenach towarów lub usług nabytych przez Dowództwo Brygady obejmuje kwotę
podatku określoną na fakturze.
3. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach.
4. Dwa egzemplarze faktury otrzymuje nabywca.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie mają zastosowania do faktur przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej.
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§ 18c. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany jest przez Dowództwo Brygady Naczelnikowi
Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie.
2. Wniosek w sprawie zwrotu podatku określa:

1)

kwotę podatku, o której zwrot ubiega się Dowództwo Brygady;

2)

numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot podatku.
3. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

1)

wykaz towarów i usług nabytych na użytek służbowy przez Dowództwo Brygady;

2)

faktury, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku, albo uwierzytelnione kserokopie takich faktur, jeżeli faktury te zostały dołączone do wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

4. W przypadku faktur w formie elektronicznej, Dowództwo Brygady przesyła lub udostępnia te faktury
w formie elektronicznej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
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5. Wniosek składany jest za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za
który składany jest wniosek, przy uwzględnieniu kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych w danym kwartale.

§ 18d. 1. Zwrotu podatku dokonuje Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie w złotych polskich na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 18c ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania wraz
z dokumentami, o których mowa w § 18c ust. 3 i 4.

2. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących sporządzonego wniosku lub dołączonych do
niego dokumentów Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przekazuje wniosek wraz
z kwestionowanymi dokumentami do zaopiniowania Ministrowi Obrony Narodowej oraz wskazuje przyczyny,
z powodu których złożony wniosek lub dokumenty podaje się w wątpliwość.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwrot podatku może nastąpić w terminie późniejszym niż określony
w ust. 1, według kwot faktycznie uznanych, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii organu, o którym mowa w ust. 2. Od kwot zwróconych w terminie późniejszym nie przysługują odsetki za zwłokę.
4. Po dokonaniu zwrotu podatku Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie zwraca Dowództwu Brygady faktury,
o których mowa w § 18c ust. 3 pkt 2.
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§ 18e. 1. Jeżeli towar został zwrócony, a Dowództwo Brygady otrzymało od sprzedawcy zwrot zapłaconej ceny
(należności), sprzedawca o dokonanym zwrocie informuje niezwłocznie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego
w Lublinie, przekazując równocześnie kserokopię faktury dokumentującej dostawę zwróconego towaru.
W przypadku faktur w formie elektronicznej sprzedawca przesyła lub udostępnia taką fakturę w formie elektronicznej.
2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił:
1)

po dokonaniu, zgodnie z § 18d, zwrotu kwoty podatku wynikającej z faktury, o której mowa w ust. 1, lub

2)

przed dokonaniem zwrotu kwoty podatku, jeżeli informację o dokonanym zwrocie tej należności urząd skarbowy otrzymuje po dokonaniu zwrotu kwoty podatku

– kwotę zwrotu podatku za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. W przypadku gdy Dowództwo Brygady nie wystąpi o zwrot podatku za następny okres (okresy), kwotę podatku wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 1, zwraca się do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie nie
później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania od sprzedawcy zwrotu zapłaconej ceny (należności).”.
§ 2. 1. Zwrot podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 7a rozporządzenia zmienianego w § 1, przysługuje
również w odniesieniu do towarów lub usług nabytych na terytorium kraju przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub
wykonawców kontraktowych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, o których mowa w § 2 pkt 3b i 3c tego rozporządzenia, w okresie od dnia 27 kwietnia 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W zakresie przypadków i trybu zwrotu podatku stosuje się przepisy § 7a–7f rozporządzenia zmienianego w § 1,
z tym że wniosek w sprawie zwrotu podatku jest składany przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub wykonawców
kontraktowych sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, o których mowa w § 2 pkt 3b i 3c tego rozporządzenia, do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3. 1. Zwrot podatku od towarów i usług, o którym mowa w § 18a rozporządzenia zmienianego w § 1, przysługuje
również w odniesieniu do towarów lub usług nabytych na terytorium kraju przez Dowództwo Brygady, o którym mowa
w § 2 pkt 10a tego rozporządzenia, w okresie od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
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2. W zakresie przypadków i trybu zwrotu podatku stosuje się przepisy § 18a–18e rozporządzenia zmienianego w § 1,
z tym że wniosek w sprawie zwrotu podatku jest składany przez Dowództwo Brygady, o którym mowa w § 2 pkt 10a tego
rozporządzenia, do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia.
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§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha

