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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 23 czerwca 2001 r.
w sprawie zwrotu podatku od towarów i us∏ug niektórym podmiotom.
Na podstawie art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia
1993 r. o podatku od towarów i us∏ug oraz o podatku
akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127
i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r.
Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137,
poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776
i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162,
poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076,
z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95,
poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107
oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56,
poz. 580 i Nr 63, poz. 639) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla przypadki i zasady dokonywania zwrotu podatku od towarów i us∏ug, naliczonego przy nabyciu towarów i us∏ug, podmiotom
nieposiadajàcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby, miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.
§ 2. Zwrot podatku od towarów i us∏ug, naliczonego przy nabyciu towarów i us∏ug, zwany dalej „zwrotem podatku”, przys∏uguje osobie fizycznej, osobie
prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadajàcej
osobowoÊci prawnej, która nie posiada na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, zwanej dalej „podmiotem uprawnionym”, który:
1) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i us∏ug lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo
miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
2) nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od
towarów i us∏ug na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

3) nie wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czynnoÊci, o których mowa w art. 2 ustawy
z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów
i us∏ug oraz o podatku akcyzowym, zwanej dalej
„ustawà”, z wyjàtkiem:
a) us∏ug transportowych i us∏ug towarzyszàcych
us∏ugom transportowym dotyczàcych importu
towarów, których wartoÊç powi´kszy∏a podstaw´ opodatkowania towarów importowanych
zgodnie z art. 15 ust. 4c ustawy,
b) us∏ug w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, Êwiadczonych na rzecz przewoêników powietrznych oraz innych podmiotów wykonujàcych rejsy przez granic´ Rzeczypospolitej Polskiej,
c) us∏ug zwiàzanych z obs∏ugà startu, làdowania,
parkowania, obs∏ugà pasa˝erów i ∏adunków
oraz innych us∏ug Êwiadczonych na rzecz przewoêników powietrznych oraz innych podmiotów
wykonujàcych rejsy przez granic´ Rzeczypospolitej Polskiej,
d) us∏ug Êwiadczonych na obszarze polskich portów morskich, zwiàzanych z transportem mi´dzynarodowym, polegajàcych na obs∏udze làdowych i morskich Êrodków transportu oraz na
kompleksowej obs∏udze ∏adunków i pasa˝erów
w tych portach,
e) us∏ug ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeƒstwem ˝eglugi morskiej i Êródlàdowej
oraz us∏ug zwiàzanych z ochronà Êrodowiska
morskiego i utrzymaniem akwenów portowych
i torów podejÊciowych,
f) us∏ug najmu (czarteru) statków powietrznych,
morskich i ˝eglugi Êródlàdowej oraz us∏ug najmu wyposa˝enia tych statków w zwiàzku z transportem mi´dzynarodowym,
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g) us∏ug zwiàzanych z obs∏ugà statków, kutrów
oraz ∏odzi morskich nale˝àcych do armatorów
rybo∏ówstwa morskiego, z wy∏àczeniem us∏ug
Êwiadczonych na cele osobiste za∏ogi,
h) us∏ug polegajàcych na remoncie, przebudowie
lub konserwacji statków, kutrów i ∏odzi morskich, o których mowa w lit. f) i g), oraz ich cz´Êci sk∏adowych,
i) us∏ug Êwiadczonych na rzecz przedstawicielstw
dyplomatycznych,
urz´dów
konsularnych
i cz∏onków ich personelu oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub
zwyczajów mi´dzynarodowych,
j) us∏ug Êwiadczonych na podstawie porozumieƒ
mi´dzynarodowych,
k) us∏ug zwiàzanych ze sk∏adowaniem w sk∏adach
celnych i w wolnych obszarach celnych oraz
z tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
l) us∏ug, w stosunku do których podatnikami rozliczajàcymi podatek od towarów i us∏ug sà podatnicy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Poz. 690

1) orygina∏y faktur oraz dokumentów celnych, z których wynikajà wnioskowane kwoty zwrotu podatku,
2) zaÊwiadczenie, wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia, wskazujàce, ˝e podmiot uprawniony jest podatnikiem podatku od towarów i us∏ug lub podatku o podobnym charakterze zarejestrowanym w kraju siedziby lub miejsca
zamieszkania albo miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.
5. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
wydaje organ podatkowy w kraju siedziby lub miejsca
zamieszkania albo miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej podmiotu uprawnionego.
6. Je˝eli podmiot uprawniony sk∏ada wniosek,
o którym mowa w ust. 1, cz´Êciej ni˝ jeden raz w roku
kalendarzowym, zaÊwiadczenia, o którym mowa
w ust. 4 pkt 2, nie do∏àcza si´ do ka˝dego wniosku, pod
warunkiem ˝e nie up∏ynà∏ rok od dnia jego wystawienia oraz nie nastàpi∏y ˝adne zmiany w zakresie obj´tym
zaÊwiadczeniem.

§ 3. 1. Zwrot podatku przys∏uguje podmiotom
uprawnionym, gdy zgodnie z przepisami ustawy oraz
aktami wykonawczymi do ustawy zwrot lub prawo do
pomniejszenia podatku nale˝nego przys∏uguje podatnikom, o których mowa w art. 5 ustawy.

§ 6. 1. Urzàd skarbowy, rozpatrujàc wniosek o zwrot
podatku, jest obowiàzany ostemplowaç piecz´cià urz´du oraz przedziurkowaç ka˝dà faktur´ lub dokument
celny, z których wynikajà kwoty do zwrotu podatku,
w celu unikni´cia ponownego ich u˝ycia.

2. Zwrot podatku przys∏uguje na zasadzie wzajemnoÊci.

2. Urzàd skarbowy wydaje decyzj´ o wysokoÊci
uznanej kwoty zwrotu podatku i dokonuje zwrotu tej
kwoty w terminie 6 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku
o zwrot podatku wraz z dokumentami, o których mowa
w § 5 ust. 1 i 4.

§ 4. 1. Podmiot uprawniony mo˝e wystàpiç o zwrot
podatku w odniesieniu do zakupów towarów i us∏ug lub
do importu towarów, dokonanych przez okres nie krótszy ni˝ 3 miesiàce i nie d∏u˝szy ni˝ rok kalendarzowy.
2. Kwota wnioskowanego zwrotu podatku nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ kwota stanowiàca równowartoÊç
w z∏otych 200 euro — w przypadku gdy wniosek dotyczy okresu krótszego ni˝ rok kalendarzowy, ale nie krótszego ni˝ 3 miesiàce.
3. Kwota wnioskowanego zwrotu podatku nie mo˝e byç ni˝sza ni˝ kwota stanowiàca równowartoÊç
w z∏otych 25 euro — w przypadku gdy wniosek dotyczy
ca∏ego roku kalendarzowego lub koƒca tego roku.
4. Do wyliczenia wartoÊci euro w z∏otych przyjmuje si´ kurs Êredni og∏aszany przez Narodowy Bank Polski, obowiàzujàcy w ostatnim dniu okresu, za jaki jest
sk∏adany wniosek.
§ 5. 1. Zwrot podatku nast´puje na wniosek podmiotu uprawnionego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada si´ do
Drugiego Urz´du Skarbowego Warszawa-ÂródmieÊcie, zwanego dalej „urz´dem skarbowym”, nie póêniej ni˝ do dnia 30 czerwca roku nast´pujàcego po roku kalendarzowym, którego wniosek dotyczy.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Je˝eli zasadnoÊç zwrotu podatku wymaga dodatkowego sprawdzenia, urzàd skarbowy mo˝e przed∏u˝yç termin, o którym mowa w ust. 2, do czasu zakoƒczenia post´powania wyjaÊniajàcego.
4. Po dokonaniu zwrotu podatku urzàd skarbowy
zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury
i dokumenty celne podmiotowi uprawnionemu.
§ 7. Zwrot podatku jest dokonywany w z∏otych polskich na rachunek bankowy podmiotu uprawnionego
w kraju lub w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej. W przypadku gdy zwrot podatku jest dokonywany
na rachunek w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania
albo miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
podmiotu uprawnionego, urzàd skarbowy nie ponosi
kosztów zwiàzanych z dokonaniem tego zwrotu.
§ 8. 1. Kwoty zwrotu podatku uzyskane nienale˝nie
przez podmiot uprawniony podlegajà zwrotowi do
urz´du skarbowego wraz z nale˝nymi odsetkami.
2. W przypadku niedokonania zwrotu podatku uzyskanego nienale˝nie, podmiotowi uprawnionemu nie
przys∏uguje kolejny zwrot podatku.
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca 2001 r.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´:

Minister Finansów: w z. J. Rudowski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2001 r.
(poz. 690)

Za∏àcznik nr 1

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT
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ObjaÊnienia:
Wniosek nale˝y z∏o˝yç na w∏aÊciwym formularzu wype∏nionym w j´zyku polskim.
Formularz wype∏nia si´ DRUKOWANYMI LITERAMI, zaczynajàc ka˝dy wpis na poczàtku wiersza lub rubryki.
W rubrykach typu l–l–l–l–l–l–l wstawia si´ nie wi´cej ni˝ jeden znak (liter´, cyfr´, znak przestankowy itp.).
Explanatory notes:
The application must be made on the appropriate form completed in Polish.
Complete the form BLOCK LETTERS starting each entry at the beginning of the line or space provided.
In those sections which are marked thus l–l–l–l–l–l–l do not insert more than one character (letter, figure, punctuation mark etc.).
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Za∏àcznik nr 2

Wzór zaÊwiadczenia o rejestracji podatnika podatku od towarów i us∏ug lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
(The specimen of certificate of taxpayer’s registration as taxpayer of the tax on goods and services or the tax
of similar nature in the country of permanent establishment or residence or the place where economic activity
is carried out)

ZaÊwiadczenie o rejestracji podatnika podatku (przedsi´biorcy)
Certificate of registration as taxpayer (entrepreneur)
..................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres urz´du podatkowego/name and address of the competent authority)

poÊwiadcza, ˝e (certifies that) ................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko lub nazwa firmy/ name and surname,

..................................................................................................................................................................................
or name of firm)

..................................................................................................................................................................................
(adres, siedziba/address, permanent establishment)

..................................................................................................................................................................................
(rodzaj prowadzonej dzia∏alnoÊci lub bran˝a/nature of activity, or branch of industry)

zosta∏(a) zarejestrowany(a) jako osoba (przedsi´biorca) podlegajàca podatkowi od towarów i us∏ug lub podatkowi o podobnym charakterze pod nast´pujàcym numerem identyfikacyjnym (is registered as a person
(entrepreneur) subject to the tax on goods and services or the tax of similar nature under the following taxpayer reference number): .................................................................................................................................

..........................
(data/date)

..........................................
piecz´ç urz´dowa
(official stamp)

(podpis/signature)
(nazwisko i stanowisko
/name and grade)

