DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 24 marca 2015 r.
Poz. 409
RO ZPO R ZĄ D ZE N I E
M INI S TR A F IN AN SÓ W 1)
z dnia 12 marca 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług
oraz warunków stosowania tych zwolnień
Na podstawie art. 82 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 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów
i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. poz. 1722 oraz z 2014 r. poz. 369 i 944) w § 5:
1)

w ust. 1:
a)

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) import towarów przez Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO, przeznaczonych do jego wyłącznego użytku;”,

b) w pkt 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego, w tym mebli
i zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego, stanowiących własność personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin lub osób upoważnionych Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, lub osób
upoważnionych Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO, w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:”,
c)

pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8)

import rzeczy przeznaczonych do osobistego użytku i mebli przez członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i personelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych, o których mowa w art. 2 lit. a, c, d i g Umowy o statusie sił zbrojnych USA –
w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego przybycia tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe, z zachowaniem następujących norm ilościowych:
a)

samochód osobowy – 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 rok życia,

b) przyczepka towarowa – 1 sztuka na rodzinę,
c)

samochód kempingowy albo przyczepa kempingowa – 1 sztuka na rodzinę,

d) motocykl, gokart albo skuter – 1 sztuka na osobę, która ukończyła 18 rok życia,
e)

1)

2)

turystyczna łódź motorowa, żaglówka albo inny motorowy sprzęt wodny – 1 sztuka na rodzinę;”,

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).
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.
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d) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) import wyrobów alkoholowych, tytoniu i wyrobów tytoniowych przeznaczonych do osobistego użytku
przez członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych i personelu cywilnego, członków ich rodzin oraz
pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych, o których mowa w art. 2 lit. a, c, d i g
Umowy o statusie sił zbrojnych USA – w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego przybycia tej osoby na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zachowaniem następujących norm ilościowych:
a)

napoje alkoholowe:
– napoje spirytusowe – 10 litrów,
– wino – 90 litrów (w tym maksymalnie 60 litrów wina musującego),
– piwo – 110 litrów,
– produkty pośrednie – 20 litrów,

b) wyroby tytoniowe:
– papierosy – 800 sztuk,
– cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów na sztukę) – 400 sztuk,
– cygara – 200 sztuk,
– tytoń do palenia – 1 kilogram;”;
2)

3)

w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2)

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, dokumentów, z których wynika, że towary są sprowadzane
przez Kwaterę, Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy lub Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO;

3)

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 8, 8a i 9, dokumentów, z których wynika, że osoba dokonująca
importu należy do personelu zagranicznego Kwatery lub jest członkiem rodziny personelu zagranicznego albo
osobą upoważnioną Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, albo osobą upoważnioną Centrum
Eksperckiego Policji Wojskowych NATO albo należy do członków sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych albo
personelu cywilnego, członków ich rodzin albo pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych w rozumieniu Umowy o statusie sił zbrojnych USA, z zastrzeżeniem że towary te nie będą przeznaczone na cel inny niż wskazany w ust. 1 pkt 5, 8, 8a i 9 oraz nie będą odprzedawane (zbywane) przez okres
3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu osobom innym niż wymienione w tych przepisach;”;

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a i d, przysługuje również w okresie 12 miesięcy od dnia
ukończenia 18 roku życia w przypadku osób kończących 18 rok życia w okresie 12 miesięcy od dnia pierwszego
przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Finansów: wz. J. Cichoń

