
VAT REFUND 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Polskich podatników ubiegających się o zwrot podatku VAT w administracji podatkowej innego kraju 
członkowskiego Wspólnoty Europejskiej (kraj zwrotu). 

 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 Wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej VAT-REF. W przypadku jeżeli wnioskodawca działa 
poprzez pełnomocnika należy złożyć odpowiednie pełnomocnictwo wraz z obowiązującą opłata 
skarbową. 

 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 Interaktywny formularz (VAT-REF) można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: 
www.finanse.mf.gov.pl (zakładka Portal Podatkowy, katalog e-Deklaracje, dział Formularze 
interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną, katalog VAT). 

 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 Wniosek VAT Refund składa się nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku 
podatkowym, którego dotyczy wniosek. 

 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 Wniosek o zwrot składa się wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.finanse.mf.gov.pl                    
w zakładce Portal Podatkowy, w katalogu e-Deklaracje, w dziale Formularze za pośrednictwem 
właściwego dla podatnika Naczelnika Urzędu Skarbowego. 

 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Państwo członkowskie zwrotu powiadamia wnioskodawcę o decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku 
o zwrot w terminie 4 miesięcy od dnia jego otrzymania. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Administracja podatkowa kraju zwrotu wydając decyzję o sposobie załatwienia wniosku kontaktuje się 
z podatnikiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 W przypadku wydania postanowienia o nieprzekazaniu wniosku VAT-REF do kraju zwrotu służy prawo 
wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia. 

 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Pomoc Techniczna systemu e-Deklaracje: 
Krajowa Informacja Podatkowa systemu e-Deklaracje, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 
8:15 - 16:15 (tel.: 801 055 055 i 22 330 03 30), e-mail: info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl. 

 

11. Podstawa prawna  
 

 1) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 177, 
poz. 1054 z późn. zm.). 

2) Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008r. określająca szczegółowe zasady zwrotu 
podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom 
niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie 
członkowskim (Dz. U. UE L.08.44.23). 

3) Rozporządzenie Rady (UE) NR 904/2010 z dnia 7 października 2010r. w sprawie współpracy 
administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (wersja 
przekształcona) (Dz. U. UE L.10.268.1). 

4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wniosków o zwrot podatku 
od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim 
Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. Nr 224, poz. 1800). 

 


