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Źródło:  

Dyrektywa Rady (UE) 2021/1159 z dnia 13 

lipca 2021 r. zmieniająca dyrektywę 

2006/112/WE w zakresie tymczasowych 

zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, 

w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (Dz. 

Urz. UE L 250 z 15.07.2021, str. 1), zwana 

dalej „dyrektywą B&D”. 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych: 

478 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Implementacja dyrektywy Rady (UE) 2021/1159 z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE 

w zakresie tymczasowych zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odpowiedzi na pandemię COVID-19 

(Dz. Urz. UE L 250 z 15.07.2021, str. 1) w zakresie niektórych dostaw towarów i świadczenia usług.  

Prawodawca unijny zauważył, że istnieje pilna potrzeba przyjęcia środków w celu stworzenia gotowości do 

działania w obliczu trwającego kryzysu sanitarnego. Tym samym konieczne jest zapewnienie zwolnienia z VAT 

m.in. dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz Komisji Europejskiej (KE), agencji lub organu 

ustanowionych na mocy prawa UE w ramach wykonywania ich zadań w celu reagowania na pandemię COVID-

19. Zagwarantowałoby to, że środki przyjmowane w tej sytuacji w ramach różnych inicjatyw unijnych nie będą 

napotykać ograniczeń w postaci zobowiązań z tytułu VAT, które nie mogą zostać efektywnie odzyskane przez 

te instytucje.  

Aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie budżetu UE w ramach podejmowanych w interesie publicznym 

działań nakierowanych na zwalczanie kryzysu spowodowanego  pandemią COVID-19, ustanowiono zwolnienie 

w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w dyrektywie B&D. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie implementuje dyrektywę B&D, poprzez umożliwienie zastosowania stawki 

podatku VAT 0% dla dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz Komisji Europejskiej, agencji lub organowi 

utworzonych przez Unię Europejską, posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego 

państwa członkowskiego niż terytorium kraju, w przypadku nabycia tych towarów i usług w ramach 

wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii Europejskiej w celu reagowania na pandemię 

COVID-19.  

     

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Implementowane przepisy dyrektywy B&D mają być jednolicie wprowadzone we wszystkich państwach członkowskich UE. 

  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

 

Podatnicy podatku od 

towarów i usług, tzw. 

podatnicy VAT czynni  

 

 

Podatnicy VAT czynni - 

1 856 942 podmioty 

 

 

Hurtownia danych SPR_VAT na 

31.12.2020 r. 

Dostosowanie się 

podatników do 

proponowanych zmian. 

 

 

Jednostki administracji 

skarbowej (urzędy 

skarbowe) 

- izby administracji 

skarbowej – 16, 

- urzędy skarbowe - 400 

 

Dane własne Dodatkowe zadania w 

zakresie przetwarzania i 

analizy danych oraz 

kontroli. 
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Komisja Europejska, 

agencja lub organ 

ustanowione na mocy 

prawa Unii 

Europejskiej, 

posiadające siedzibę lub 

przedstawicielstwo w 

innym niż Polska 

państwie członkowskim  

Brak danych Brak danych Bezpośrednie – na Komisję 

Europejską, agencję lub 

organ ustanowione na 

mocy prawa Unii 

Europejskiej, w przypadku 

gdy podmioty te nabywają 

towary i usługi w ramach 

wykonywania zadań 

powierzonych im na mocy 

prawa Unii Europejskiej w 

celu reagowania na 

pandemię COVID-19. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Z uwagi na charakter projektowanych zmian, projekt rozporządzenia nie będzie przedmiotem konsultacji społecznych. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Rozwiązanie to hipotetycznie będzie skutkowało zmniejszeniem dochodów budżetu państwa z tytułu 

podatku od towarów i usług w 2021 r. w stosunku do stanu prawnego sprzed zmiany. Nie jest jednak 

możliwe oszacowanie tego wpływu z uwagi na trudną do przewidzenia skalę potencjalnego nabycia 

towarów i usług  przez podmioty wymienione w części 4. 

Rozwiązanie to nie będzie miało wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz 

pozostałych jednostek. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość. 

 



rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  
Brak wpływu projektu na rodzinę, obywateli oraz gospodarstwa domowe. 

osoby niepełnosprawne 

i starsze 
Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na osoby niepełnosprawne i 

starsze. 

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy z uwagi na charakter zmian zaproponowanych 

w  rozporządzeniu. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne:  
 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Proponowane zmiany nie będą miały wpływu na obszary z poz. 10 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został określony na dzień 1 stycznia 2022 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na przedmiot projektu rozporządzenia nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak 

 

  


