
DZIENNIK USTAW
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Warszawa, dnia 15 marca 2013 r.

Poz. 360

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 marca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu 
w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla 

potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, 
które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

Na podstawie art. 130 ust. 1 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 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego 
podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów 
i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych 
danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. Nr 68, 
poz. 361) w § 4:

1) uchyla się pkt 11;

2) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12)  napis: „Potwierdzam tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały wywiezione poza 
terytorium Unii Europejskiej” oraz miejsce na podpis funkcjonariusza celnego i pieczęć „Polska-Cło”;”;

3) w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15)  miejsce na uwagi urzędowe.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. 
poz. 35. 




