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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 29 czerwca 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku
od towarów i usług
Na podstawie art. 19 ust. 22, art. 28o, art. 82 ust. 3,
art. 86 ust. 21, art. 92 ust. 1 pkt 3, art. 106 ust. 12,
art. 146d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn.
zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U.
Nr 73, poz. 392) wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 5;
2) w § 11:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) organizacji międzynarodowych posiadających
siedzibę lub przedstawicielstwo:
a) na terytorium innego niż terytorium kraju
państwa członkowskiego,
b) na terytorium państwa trzeciego
— uznanych za takie przez państwo siedziby
i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach
i na warunkach ustalonych przez konwencje
międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib
— do celów służbowych tych organizacji;”,
b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że
podmiot dokonujący dostawy towarów lub
świadczący usługi, posiada:
1) wypełnione odpowiednio dla potrzeb podatku świadectwo zwolnienia z podatku
VAT lub podatku akcyzowego, o którym
mowa w załączniku II do rozporządzenia
wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia
15 marca 2011 r. ustanawiającego środki
wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE
w sprawie wspólnego systemu podatku od
wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77
z 23.03.2011, str. 1), zwane dalej „świadec1)
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twem”, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na
terytorium którego podmioty wskazane
w ust. 1 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo;
2) zamówienie dotyczące towarów lub usług
(wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone w pkt 1.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5,
pola 3 i 4 świadectwa wypełniają siły zbrojne
Stanów Zjednoczonych, o których mowa
w art. 2 lit. a Umowy o statusie sił zbrojnych
Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a pola 2 i 6
Minister Obrony Narodowej.”,
c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. W przypadku gdy towary lub usługi nabywane przez podmioty, o których mowa w ust. 1
pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, przeznaczone są do
celów służbowych, świadectwo nie musi być
potwierdzone przez właściwe władze państwa,
na terytorium którego podmioty te posiadają
siedzibę lub przedstawicielstwo.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmioty określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3
i 4, przekazują dostawcy towarów lub usługodawcy dokumenty wskazane w ust. 2 oraz
kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7
świadectwa, zezwalającego na odstąpienie
od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na terytorium którego podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo.”;
3) w § 13:
a) w ust. 1 dodaje się pkt 26 i 27 w brzmieniu:
„26) usługi ściśle związane z usługami w zakresie
opieki nad dziećmi i młodzieżą, o których
mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy;
27) usługi, w tym także usługi pośrednictwa,
których przedmiotem są udziały w:
a) spółkach,
b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają
one osobowość prawną
— z wyłączeniem usług przechowywania
tych udziałów i zarządzania nimi.”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19,
20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych
z usługami podstawowymi dokonywanych
przez podmioty świadczące usługi podstawowe.”,
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c) w ust. 9:
— zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19,
20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów
lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, pod warunkiem że:”,
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) są one niezbędne do wykonania usługi
podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1
pkt 19, 20, 24 i 25 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24
ustawy, lub”,
d) dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:
„11. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 27,
nie ma zastosowania do usług, których
przedmiotem są udziały odzwierciedlające:
1) tytuł prawny do towarów;
2) tytuł własności nieruchomości;
3) prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi
prawo do korzystania z nieruchomości;
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4) udziały i inne tytuły prawne dające ich
posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.
12. Zwolnienie od podatku stosuje się również
do świadczenia usługi stanowiącej element
usługi wymienionej w ust. 1 pkt 27, który
sam stanowi odrębną całość i jest właściwy
oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 27.”.
§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 26
i 27 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu
nadanym niniejszym rozporządzeniem, może być stosowane również do usług wykonanych w okresie od
dnia 1 stycznia 2011 r.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Minister Finansów: wz. L. Kotecki

