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Nowe TAX FREE – pytania i odpowiedzi 

 

Od 1 lipca rusza rejestracja przedsiębiorców do systemu informatycznego TAX FREEna 
Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Kto musi się tam 
zarejestrować i dlaczego?  

Nowe zasady w systemie TAX FREE, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. to nasza 
odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą korzystać z nowoczesnych, wygodnych 
i cyfrowych usług. Zostały one zainicjowane zmianą ustawy o podatku od towarówi usług w 
listopadzie ubiegłego roku.Dotychczasowy system TAX FREE,przewidujący obieg 
dokumentów w wersji papierowej, od 1 stycznia zostaje zastąpiony obiegiem elektronicznym 
i elektronicznymi dokumentami. Stąd też od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy 
uczestniczący w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieli obowiązek 
wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. 

Nie zostawiają Państwo sprzedawców samych. Krajowej Administracja Skarbowa 
przygotowała dla nich specjalne narzędzie.  

Jest nim system informatyczny TAX FREE, który będzie dostępny w formie e-usługi na 
Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Przedsiębiorca, który chce 
dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE, powinien się tam zarejestrować. 
Przedsiębiorca będzie mógł też rejestrować w nim elektroniczne dokumenty TAX FREE, 
ewidencjonować wypłacone kwoty zwrotu VAT podróżnym. To rozwiązanie zapewni 
przedsiębiorcom szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w systemie 
TAX FREE i ułatwi rozliczenie zarówno z podróżnymi, jak i z administracją skarbową. 
Stosowany obecnie sposób potwierdzania wywozu towarów przez podróżnych poza granicę 
UEprzy pomocy pieczęci, przystawianej przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowejna 
papierowym dokumencie TAX FREE, zostanie zastąpiony elektronicznym potwierdzeniem 
wywozu towarów. 

Czy przedsiębiorcy będą mieli czas na dostosowanie się zmian? 

Chcemy, żeby sprzedawcy, którzy obecnie pracują w systemie TAX FREE, mogli kontynuować 
swoją działalność bez zakłóceń po 1 stycznia 2022 roku. Dlatego już od 1 lipca 2021 r. będą 
mogli rejestrować się do systemu poprzez platformę PUESC. Uruchomienie rejestracji pół 
roku przed wejściem w życie nowych zasad umożliwi sprzedawcom dostosowanie swoich 
biznesów do nowych przepisów i pozwoli na rozłożenie w czasie procesu rejestracji.  

Jak to będzie w praktyce wyglądało po zmianach? 

Przedsiębiorca po rejestracji na portalu PUESC wskazuje miejsca, w których będzie 
dokonywał sprzedaży i zwrotu podatku w procedurze TAX FREE za pośrednictwem 
Krajowego Systemu Teleinformatycznego TAX FREE. W porównaniu do obecnego systemu 
przedsiębiorca nie ma obowiązku dołączenia do dokumentu TAX FREE paragonu z kasy 
rejestrującej.Przedsiębiorcy będą wystawiali dokumenty TAX FREE w postaci elektronicznej. 
Poprzez PUESC przekazywane są organowi KAS informacje i dokumenty.Zmianom w systemie 
TAX FREE towarzyszy również zmiana znaku graficznego używanego przez sprzedawców do 
oznaczania punktów, w których sprzedają towary podróżnymniemającym stałego miejsca 
zamieszkania w Unii Europejskiej. Odświeżyliśmy kształt i kolor znaku przekształcając go w 
nowoczesne logo.  
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Jak dużej grupy przedsiębiorców dotyczą zmiany? 

Zmiany dotyczą około 3 tysięcy podmiotów, ale warto zaznaczyć, że do nowego systemu 
mogą przystąpić także przedsiębiorcy dotychczas nie uczestniczący w sprzedaży towarów w 
systemie TAX FREE. 

Czy są jeszcze jakieś warunki które będzie musiał spełnić przedsiębiorca, żeby po 1 stycznia 
2022 roku sprzedawać w systemie TAX FREE? 

Zmiana zasad w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym wiąże się także 
z wprowadzeniem konieczności stosowania kas online. Obowiązek rejestracji i założenia 
konta na platformie PUESC oraz obowiązek stosowania kas online dotyczy zarówno 
sprzedawców, którzy już sprzedają towary podróżnym, jak również tych przedsiębiorców, 
którzy zamierzają rozpocząć taką sprzedaż. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca nie 
wprowadzi kasy online i nie założy konta w systemie informatycznym TAX FREE, to od 1 
stycznia 2022 r. nie będzie mógł sprzedawać podróżnym towarów w ramach systemu zwrotu 
podatku VAT. 

Na razie mówimy o samych obowiązkach które dotyczą przedsiębiorców. A jakie będą 
mieli korzyści z tej zmiany? 

Dla przedsiębiorcy to gwarancja bezpieczeństwa transakcji. Szybki i łatwy dostęp do danych 
o transakcjach realizowanych w procedurze TAX FREE, uzyskanie potwierdzenia wywozu 
towaru bezpośrednio od urzędu i ułatwienie rozliczenie zarówno z podróżnymi, jak i z 
administracją skarbową. Dodatkowo pamiętajmy, że jest to również kolejne rozwiązanie, 
którego celem jest uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Przedsiębiorca i skarb 
państwa byli narażeni na niebezpieczeństwo oszustw związanych z podrabianiem pieczęci. 

Czy ostatecznie znikną wszystkie dokumenty papierowe? 

Proponowane rozwiązania przewidują także dodatkowo możliwość obsługi dokumentów TAX 
FREE w formie dokumentów papierowych.  

W elektronicznym systemie TAX FREE dokument TAX FREE w formie papierowej 
potwierdzony przez urząd celno-skarbowywykorzystywany będzie w sposób ograniczony – 
np. w przypadku wywozu towarów przez podróżnych poza terytorium Unii Europejskiej przez 
inne niż Polska państwo członkowskie UE. 

Poza przedsiębiorcami mamy jeszcze inne podmioty na które wpłynie zmiana – podróżnych 
i podmioty pośredniczące w zwrocie podatku. Co zmieni się dla nich? 

Podmioty pośredniczące w zwrocie podatku VAT, w celu zwrotu tego podatku podróżnym, 
będą musiały tę operację realizować za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych 
Skarbowo-Celnych. Informacja o potwierdzeniu wywozu będzie udostępniona bezpośrednio 
sprzedawcy lub podmiotowi pośredniczącemu. 

Natomiast jeśli chodzi o podróżnych, to zmiana korzystnie wpłynie na jakość ich obsługi w 
granicznych oddziałach celnych. Przede wszystkim skróceniu ulegnie czas obsługi. Podróżny 
w granicznym oddziale celnym będzie mógł okazać funkcjonariuszowi Służby Celno-
Skarbowej wydruk papierowy dokumentu z systemu lub, do czego będziemy zachęcali, zapis 
elektroniczny na urządzeniu mobilnym. Wywołany z systemu TAX FREE dokument zostanie 
zidentyfikowany po unikalnym numerze systemowym (UNS). Funkcjonariusz potwierdzi 
wywóz towaru generując elektroniczne potwierdzenie wywozu, co zostanie zapisane w 
systemie TAX FREE. Informacjao potwierdzeniu wywozu będzie dostępna sprzedawcy lub 
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podmiotowi pośredniczącemu, który będzie mógł zwrócić podróżnemu zapłacony wcześniej 
podatek VAT. Połączenie elektronicznej formy potwierdzenia wywozu towarów z 
elektronicznymi instrumentami potwierdzenia płatności pozwoli na szybkie zwrócenie 
zapłaconego podatku VAT podróżnemu bezpośrednio na wskazany przez niego rachunek.  

Dodatkowo zaplanowaliśmy wdrożenie mobilnej aplikacji m–TAXFREE, która umożliwi 
podróżnemu bieżące śledzenie statusu wystawionych na jego rzecz dokumentów TAX FREE. 
Podróżny, po zalogowaniu się i uwierzytelnieniu w aplikacji, w zależności od posiadanych 
uprawnień, będzie miał dostęp do wskazanego dokumentu TAX FREE lub wszystkich 
dokumentów TAX FREE wystawionych na jego rzecz w określonym przedziale czasowym.  

Nowe rozwiązania to zapewne także korzyści dla Krajowej Administracji Skarbowej. Jakie? 

Elektroniczny obieg dokumentów ułatwi i usprawni pracę funkcjonariuszy Służby  
Celno-Skarbowej. Dzięki elektronicznemu zapisowi wyeliminowane zostaną pomyłki i 
nieścisłości, a jednocześnie organy podatkowe zyskają możliwość kontroli nieuczciwych 
przedsiębiorców poprzez monitorowanie sprzedaży jako ciągu zdarzeń widocznych 
w jednym systemie elektronicznym. Wprowadzenie w pełni elektronicznego obrotu 
dokumentów zakłada także ograniczenie powstawania kolejek, zwiększenieprzepustowości 
przejść granicznych, a tym samym budowanie pozytywnego wizerunku administracji 
skarbowej.Warto zaznaczyć, że Polska należy do grona pionierów wśród państw 
członkowskich Unii Europejskiej, które wprowadziły własne elektroniczne systemy TAX FREE. 
Podobne rozwiązania mają w Unii Europejskiej jedynie Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i 
Estonia. 


