
U Z A S A D N I E N I E 

Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą o VAT”. 

W związku z koniecznością zapewnienia zgodności przepisów rozporządzenia Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wzoru znaku 

informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot 

podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza 

terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX 

FREE oraz jego wydruku (Dz. U. poz. 1347), zwanego dalej „rozporządzeniem”, z przepisami  

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) 

istnieje pilna potrzeba zmiany przepisów rozporządzenia w zakresie niektórych danych jakie 

zawiera dokument elektroniczny TAX FREE i wydruk tego dokumentu. Zmiana 

projektowanego rozporządzenia jest również spowodowana koniecznością zapewnienia 

bezpieczeństwa danych w zakresie rachunku bankowego, karty płatniczej lub innego środka 

rozliczenia bezgotówkowego podróżnego. 

Z uwagi na powyższe, projektowane rozporządzenie zawiera następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 1 przewiduje się wprowadzenie zmiany w § 4 pkt 10 rozporządzenia, mającej na 

celu niezamieszczanie na dokumencie elektronicznym TAX FREE unikalnego identyfikatora 

ID SISC osoby wystawiającej ten dokument, ponieważ częścią unikalnego numeru ID SISC 

jest z reguły numer PESEL. Zmiana ta ma na celu zapewnienie ochrony danych osobowych 

osoby wystawiającej elektroniczny dokument TAX FREE. Ponadto, informacja ta na 

dokumencie TAX FREE nie jest niezbędna do zgodnego z przepisami ustawy o VAT 

stosowania procedury TAX FREE. W konsekwencji unikalny identyfikator ID SISC osoby 

wystawiającej dokument nie będzie również występował na wydruku dokumentu 

elektronicznego TAX FREE; 

2) w § 1 pkt 2 lit. a przewiduje się wprowadzenie zmiany w § 5 rozporządzenia, której celem 

jest niezamieszczanie na wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE informacji o 

numerze rachunku bankowego, karty płatniczej lub innego środka rozliczenia bezgotówkowego 

podróżnego - w przypadku zwrotu podatku od towarów i usług w formie rozliczenia 

bezgotówkowego. W konsekwencji tej zmiany wydruk będzie zawierał wszystkie dane 

określone w dokumencie elektronicznym TAX FREE poza informacją dotyczącą numeru 



rachunku bankowego, karty płatniczej lub innego środka rozliczenia bezgotówkowego 

podróżnego - w przypadku zwrotu podatku od towarów i usług w formie rozliczenia 

bezgotówkowego (§ 4 pkt 8 rozporządzenia).  Dane te nie są niezbędne, gdyż numer rachunku 

bankowego, karty płatniczej lub innego środka rozliczenia bezgotówkowego podróżnego 

będzie nadal w dokumencie elektronicznym TAX FREE, zatem dane te na wydruku nie są 

niezbędne do prawidłowego stosowania procedury TAX FREE i kontroli; 

3) w § 1 pkt 2 lit. b przewiduje zmianę § 5 pkt 3 rozporządzenia poprzez nadanie temu 

przepisowi następującego brzmienia: „3) miejsce na potwierdzenie przez organ celny pieczęcią 

wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej;”. Od 1 stycznia 2022 r. wydruk 

dokumentu TAX FREE, co do zasady, będzie przedstawiany do potwierdzenia organom celnym 

innych państw członkowskich UE, które do celów potwierdzania wywozu towarów poza UE 

posługują się innymi pieczęciami. W Polsce wydruk dokumentu będzie przedstawiany do 

potwierdzania wywozu towarów poza UE i potwierdzany wyłącznie na żądanie podróżnego, 

gdyż potwierdzenie wywozu będzie dokonywane w systemie elektronicznym TAX FREE. 

Proponowana zmiana ma na celu wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości co do sposobu 

potwierdzania na wydruku wywozu towarów poza UE przez organy celne innego państwa 

członkowskiego UE. 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. wraz z wejściem w 

życie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

16 lipca 2021 r. w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu 

towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego 

potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w 

dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku. 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały  

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony 

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.  

Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem określonym  

w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 



funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z późn. zm.).  

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji lub uzgodnienia. 


