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Rozliczanie samodzielne - [cz.1]
Usługa zwrotu VAT może być świadczona przez sklepy we współpracy z
firmą pośredniczącą lub poprzez rozliczenie samodzielne. Z punktu
widzenia podróżnego atrakcyjniejsza jest ta druga opcja, gdyż pozwala
uniknąć prowizji pobieranej przez pośrednika - klient może otrzymać
zwrot całej kwoty podatku. To z kolei wpływa na konkurencyjność i pozycję
samego sklepu.
Sklep samodzielnie zwracający podatek VAT podróżnym, musi spełnić
kilka warunków. Jakich - czytaj w dalszej części informatora.

Aby rozliczać
TAX FREE
samodzielnie
Twoja firma musi
wykazać obrót
powyżej
400 tys. zł
za ubiegły rok
podatkowy

Materiał przygotowany we współpracy z Izbą Celną w Białymstoku
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Krok 1. Uzyskanie
uprawnień
Sprzedawca może dokonywać zwrotu VAT
jedynie od towarów zakupionych w jego
sklepie/sklepach.

HANDLOWYBIALYSTOK.PL

Umieść w swoim
sklepie znak
informujący
o TAX FREE

Sprzedawca musi wykazać, że jego obroty za
poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej
400 000 zł.
Sprzedawca powinien także:
1) pisemnie poinformować właściwy Urząd Skarbowy o
rozpoczęciu sprzedaży towarów z zastosowaniem
dokumentów TAX FREE . Nie ma określonego wzoru
pisma. Powinno ono zawierać poniższe informacje:
- że podatnik jest Sprzedawcą
- od kiedy ma zamiar prowadzić usługę zwrotu VAT
- czy będzie dokonywał zwrotu podatku VAT
samodzielnie, czy we współpracy z pośrednikiem
- adresy sklepów i adresy punktów, w których
dokonuje zwrotu
2) przygotować pisemną informację o zasadach zwrotu w
czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i
rosyjskim. Powinna ona zawierać poniższą informację:
- kto dokonuje zwrotu podatku VAT (sprzedawca czy
pośrednik, jeśli pośrednik to jaki?)
- miejsce dokonywania zwrotu podatku VAT
- wysokość ewentualnej prowizji od zwracanej kwoty
podatku VAT
- podstawę prawną do zwrotu podróżnemu podatku
VAT.

Twoja prezentacja
w portalu
Torgovyi.com
może zostać
oznaczona
znakiem
TAX FREE

3) umieścić w każdym ze swoich sklepów znak
informujący podróżnych o możliwości zwrotu VAT od
zakupionych towarów. Można go pobrać ze strony
granica.gov.pl

Materiał przygotowany we współpracy z Izbą Celną w Białymstoku
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Krok 2. Sprzedaż towaru i wystawienie
dokumentu TAX FREE
Minimalna kwota zakupów, od jakiej Podróżny może otrzymać zwrot
podatku to 200 zł (brutto).
Sprzedawca musi wystawić podróżnemu dokument TAX FREE w dniu
sprzedaży towaru. Nie można wystawić dokumentu później.
Dokładny wzór dokumentu TAX FREE nie jest określony polskim
prawem, jednak musi on zawierać co najmniej poniższe informacje:
• napis „ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH”, a pod nim „TAX FREE FOR TOURISTS”
• numer dokumentu;
• dane sprzedawcy (nazwa, adres, NIP);
• nazwę miejscowości i datę dokonania sprzedaży;
• nazwisko i imię podróżnego;
• adres podróżnego (kraj, miejscowość, nazwa ulicy,
nr domu, lokalu);
• numer paszportu lub innego dokumentu
stwierdzającego tożsamość podróżnego oraz nazwę
kraju, który wydał dany dokument;
• nazwę sprzedanego towaru, miarę i ilość towaru,
cenę jednostkową netto towaru, wartość netto
towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług,
wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i
usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;
• podpis podróżnego oraz czytelny podpis
sprzedającego;

Przykładowy wzór dokumentu TAX FREE

• informację: „Dokument stanowi podstawę do ubiegania się przez podróżnych niemających stałego
miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej o zwrot podatku od towarów i usług od nabytych
towarów, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej - art.
126-130 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.
1054, z późn. zm.).”;
• napis: "Potwierdzam tożsamość podróżnego oraz że towary wymienione w dokumencie zostały
wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej" oraz miejsce na podpis funkcjonariusza celnego i pieczęć
„Polska-Cło”;
• miejsce na stempel potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej;
• formę dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnemu. W przypadku gdy zwrot podatku ma:
a) zostać dokonany w formie wypłaty gotówkowej, należy zamieścić napis: "Zwrot podatku w
kwocie...zł...gr otrzymałem(-łam)", pod nim wskazać miejsce na wstawienie daty otrzymanego zwrotu
podatku oraz podpis podróżnego;
b) nastąpić w formie bezgotówkowej, należy podać, w jakiej postaci zwrot podatku ma nastąpić
• miejsce na uwagi urzędowe

!

Do dokumentu TAX FREE powinien być przymocowany paragon z kasy fiskalnej.
UWAGA: Jeżeli chcesz ułatwić swoim klientom przekraczanie granicy wystawiaj
dokumenty TAX FREE w formie elektronicznej - więcej na s.5
Materiał przygotowany we współpracy z Izbą Celną w Białymstoku
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Krok 3. Wywóz towaru

!

Podróżny po przybyciu na granicę ma obowiązek zgłoszenia wywożonego towaru oraz
przedstawienia funkcjonariuszowi celnemu dokumentu TAX FREE wraz z paszportem lub
innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Ważne jest aby podróżny poinformował funkcjonariusza celnego o
ewentualnych brakach towaru na początku odprawy celnej.
Na zakończenie odprawy celnej podróżny otrzymuje na dokumencie TAX FREE stempel
„VAT – ZWROT” - potwierdzenie wywozu towarów z obszaru UE.

Krok 4. Zwrot podatku VAT

!

Warunkiem zwrotu podatku jest wywiezienie
przez podróżnego towaru za granicę UE nie
później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonał
zakupu.
Sprzedawca może zwrócić podróżnemu wartość podatku
po okazaniu przez niego dokumentu TAX FREE
opatrzonego stemplem Urzędu Celnego z załączonym
paragonem. Sprzedawca (w przeciwieństwie do
pośrednika) ma prawo do zwrotu podatku wyłącznie od
towarów, które zostały sprzedane podróżnemu przez
niego.
Zwrot podatku realizowany jest w polskich złotych i może
być dokonany w formie:
- wypłaty gotówki
- polecenia przelewu
- czeku rozrachunkowego lub karty płatniczej
Aby sprzedawca mógł rozliczyć podatek VAT ze
stawką 0%
musi otrzymać od podróżnego
potwierdzony dokument TAX FREE w terminie
nie późniejszym niż przed upływem 10 miesięcy,
licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła
sprzedaż.
Sprzedawca ma też prawo pobierać od podróżnych
prowizję od zwracanej kwoty podatku.

Jak odzyskasz
VAT z urzędu
skarbowego

Przy sprzedaży zainkasuj
pełną kwotę BRUTTO za
kupowany towar. Pobrany
podatek VAT zaksięguj
jako należny i odprowadź
do właściwego
miejscowo urzędu
skarbowego. Po
dokonaniu zwrotu
zapłaconego podatku
VAT podróżnemu (musi
pokwitować zwrot)
skoryguj kwotę
należnego podatku VAT o
kwotę zwróconego
podatku VAT (w deklaracji
za miesiąc w którym
otrzymałeś od
podróżnego dokument
TAX FREE).
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eUsługa -elektroniczne
zgłoszenie TAX FREE
W obrębie przejść granicznych zlokalizowanych
na terytorium Polski działa system
informatyczny „Zwrot VAT dla Podróżnych”.
Dzięki niemu sprzedawca może pomóc swoim klientom
i umożliwić im szybsze przekraczanie granicy, wysyłając
formularze TAX FREE drogą elektroniczną. Procedura
taka znacząco usprawnia sprawdzanie dokumentów i
skraca czas odprawy. Podróżny, który posiada dokumenty
TAX FREE wprowadzone wcześniej do „POCZEKALNI”
Systemu może w granicznym oddziale celnym wybrać pas
odpraw oznaczony jako „TAX FREE e – service OLNY”.
Na tym pasie odprawiane są tylko dokumenty TAX FREE,
które znajdują się w „POCZEKALNI” systemu. Czas
obsługi podróżnego jest skrócony do minimum.
Sprzedawcy korzystający z tego udogodnienia stają się
bardziej atrakcyjni dla podróżnych, a tym samym
bardziej konkurencyjni w swojej branży.
Założenie konta w serwisie Służby Celnej
www.granica.gov.pl/TaxFree jest bezpłatne. Sprzedawca
może mieć dostęp do systemu na poziomie podstawowym
oraz rozszerzonym.

HANDLOWYBIALYSTOK.PL

Załóż bezpłatny
profil na portalu

Twoi klienci będą
mogli przekroczyć
granicę
specjalnym pasem

DOSTĘP PODSTAWOWY
W ramach dostępu podstawowego sprzedawca ma możliwość zgłoszenia sprzedaży towaru w ramach
TAX FREE oraz wygenerowania zestawienia dokumentów wprowadzonych przez siebie do systemu.
DOSTĘP ROZSZERZONY
Umożliwia otrzymywanie raportów o przepływie przez granicę wystawionych przez sprzedawcę dokumentów w
formie elektronicznej. Otrzymanie raportu zarejestrowanych w systemie „Zwrot VAT dla Podróżnych”
wystawionych przez siebie dokumentów TAX FREE daje sprzedawcy pewność, że dokumenty te były faktycznie
przedstawione organowi celnemu w granicznym oddziale celnym. Dostęp ten jest dodatkowym narzędziem
umożliwiającym dokonanie szybkiej weryfikacji otrzymanego od podróżnego dokumentu TAX FREE bezpośrednio
przed wypłatą podatku VAT
Aby otrzymać dostęp do wersji rozszerzonej należy wypełnić i przesłać do Izby Celnej w Białymstoku odpowiedni
wniosek. Wypełniony wniosek można przesłać w wersji papierowej lub elektronicznej poprzez:
ePUAP lub Portal Administracji Rządowej Województwa Podlaskiego http://e-podlaskie.eu/
Do wysyłki elektronicznej wniosku niezbędny jest tak zwany podpis kwalifikowany lub „zaufany profil”.
przedsiębiorcy w celu złożenia elektronicznego podpisu wniosku.
Materiał przygotowany we współpracy z Izbą Celną w Białymstoku
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Rozliczanie TAX FREE przez
pośrednika - [cz.2]
Współpraca z pośrednikiem to najlepsza opcja dla większości
niewielkich przedsiębiorstw, które albo nie spełniają wymogów
samodzielnego zwrotu podatku (np. ich obrót za poprzedni roku
jest niższy niż 400 tys. zł), albo z różnych powodów nie chcą się
go podjąć. Załatwienie formalności to kilka prostych kroków.

Aby rozliczać
TAX FREE
z pośrednikiem
Twoja firma nie
musi spełnić
ŻADNYCH
wymogów
dotyczących
obrotu
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Najpopularniejszym
pośrednikiem w zakresie zwrotu
podatku VAT jest Global Blue.
Podstawowym warunkiem nawiązania współpracy jest
posiadanie zarejestrowanej kasy fiskalnej. Aby skontaktować
się z przedstawicielem firmy i otrzymać indywidualną umowę,
wystarczy zadzwonić na nr: 22 629 06 52 lub od razu wysłać
e-mail z danymi firmy na adres:
taxfree.pl@globalblue.com
W odpowiedzi Global Blue wysyła umowę współpracy, którą
wystarczy już tylko zaakceptować. Podpisanie umowy i
zawarcie współpracy nie wiąże się z żadnymi opłatami dla
sprzedawcy. Dalej procedura toczy się podobnie jak w
przypadku samodzielnego zwrotu VAT:
• sprzedawca prowadzi sprzedaż tak jak krajową, rejestruje
operacje w kasie fiskalnej
i odprowadza pełny VAT.
• Podczas zakupów sprzedawca wydaje podróżnemu dokument
TAX FREE wraz z przymocowanym do niego paragonem z
kasy fiskalnej.
• Podróżny przy wyprowadzeniu towarów z terytorium Unii
Europejskiej otrzymuje na dokumencie TAX FREE stempel
„VAT – ZWROT” – potwierdzenie wywozu zakupów.
• Podróżny po przedstawieniu dokumentów (druku TAX FREE
ze stemplem i paragonu z kasy fiskalnej) otrzymuje zwrot
podatku w punkcie Global Blue.
• Pośrednik wysyła sprzedawcy dokument TAX FREE
(partiami po kilka razy
w miesiącu) wraz z notą księgową na wysokość zwróconego
VAT-u.
• Sklep odzyskuje nadpłacony VAT z US poprzez korektę
deklaracji VAT.
Uwaga! Sprzedawca zobowiązany jest przechowywać
dokumenty otrzymane od Pośrednika, gdyż są one
podstawą do otrzymania zwrotu z Urzędu
Skarbowego.

HANDLOWYBIALYSTOK.PL

Gdzie podróżny
odzyska podatek punkty GlobalBlue

W Białymstoku:
- ul. Produkcyjna 86
(hipermarket Leroy Merlin),
- ul. Produkcujna 99
(hipermarket Selgros),
- ul. Hetmańska 16
(hipermarket Leroy Merlin),
- ul. Jana Pawła II 92
(hipermarket Makro).
W całej Białorusi są trzy
punkty zwrotu, wszystkie
zlokalizowane w Mińsku.
Spis wszystkich punktów
zwrotu można znaleźć na
stronie Global Blue:
http://
www.globalblue.com/
customer-services/tax-freeshopping/refund-points/

!

Należy pamiętać, że zwrot
pomniejszony jest o marżę
pośrednika (około 10-13%
od zwracanej sumy w
zależności od wysokości
kwoty zwrotu).
Kwotę zwrotu, jaki otrzyma
Podróżny można
oszacować z pomocą
kalkulatora Global Blue:
http://
www.globalblue.com/
customer-services/tax-freeshopping/refundcalculator/
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POKAŻ SWÓJ SKLEP
KLIENTOM Z BIAŁORUSI I ROSJI
HandlowyBialystok.pl | Torgovyi.com

O czym piszemy
Czytelnicy codziennie
otrzymują porcję aktualności
i praktycznych porad
zakupowych, a lokalne sklepy
i lokale usługowe mają
możliwość zaprezentowania
swojej oferty, przedstawienia
towarów i poinformowania
klientów o promocjach. Nasi
reporterzy sprawdzają ciekawe
oferty i zniżki, porównują ceny,
doradzają jak i gdzie korzystnie
kupować w Białymstoku.

Najazd klientów
ze wschodu
Wg danych GUS w 2013 roku
turyści zakupowi z Białorusi
kupili w Białymstoku towary za
blisko 3 miliardy zł,
a codziennie przez przejścia
graniczne wjeżdża do nas
ok. 2 tys. aut osobowych!

Innowacyjne
funkcjonalności
Klienci mogą teraz jednym
kliknięciem umówić się na
zakupy w wybranym sklepie
lub zadać pytanie (tłumaczenia
odbywają się automatycznie!)
Podstawową prezentację wraz
z tłumaczeniem na j. rosyjski
sklepy otrzymują bezpłatnie.

Przewodnik po zakupach
w Białymstoku dla
Białorusinów i Rosjan
HandlowyBialystok.pl i Torgovyi.com to kompleksowy,
dwujęzyczny, internetowy przewodnik po zakupach
i usługach, skierowany do osób poszukujących informacji
o białostockich sklepach i aktualnych promocjach.
Rosyjskojęzyczna wersja portalu – Torgovyi.com –
stworzona została z myślą o masowo przyjeżdżających do
Białegostoku klientach ze Wschodu. Teraz, planujący zakupy
Białorusini i Rosjanie, mogą zapoznać się z ofertą jeszcze
przed wizytą w Polsce, a nawet umówić się na zakupy
w wybranym sklepie. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy
również informator, zawierający niezbędne wiadomości
dotyczące procedury nabycia wizy, przekroczenia granicy czy
możliwości wwozu towarów oraz wiele porad dotyczących
pobytu w Białymstoku.
KONTAKT: tel. 514 573 439

e-mail: reklama@handlowybialystok.pl
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