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NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO 
W WĘGROWIE

UNP: 1441-21-006568 

Węgrów, 15 lipca 2021 roku

Sprawa prośba o rozpowszechnienie 
informacji

Znak sprawy: 1441-SWW.063.19.2021.KK

Kontakt: Karolina Krasnodębska –referent, 
tel. 25 792 24 48 wew. 31,
e-mail: 
karolina.krasnodebska@mf.gov.pl

Według rozdzielnika 

Szanowni Państwo,

1 stycznia 2022 r. nastąpią zmiany systemu TAX FREE, związane z nowelizacją ustawy o podatku od 
towarów i usług. Zmiana będzie polegać na wprowadzeniu w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, 
którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE obowiązku elektronicznego obiegu 
dokumentów. Polska będzie kolejnym krajem w UE, który wprowadzi takie uregulowanie. Mają je już 
między innymi Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia. To ważny krok na drodze wdrażania przez 
Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową nowoczesnych usług, dostosowanych do 
oczekiwań klientów.

Nowe rozwiązanie dla przedsiębiorców i podróżnych

Nowy system TAX FREE zapewni sprzedawcom szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach 
realizowanych w systemie. Ułatwi także rozliczenie z podróżnymi i administracją skarbową. Dla 
podróżnych to przede wszystkim krótszy czas procedur na granicy i szybki zwrot zapłaconego 
podatku VAT.

Okres przejściowy

Wprowadzane zmiany obejmą wielu przedsiębiorców i będą wymagały od nich wcześniejszego 
dostosowania swojej działalności. Dlatego chcemy jak najszerzej informować o zmianach wszystkie 
podmioty zaangażowane w sprzedaż w systemie TAX FREE lub zainteresowane taką działalnością w 
przyszłości. 

Zależy nam, abyście Państwo już teraz, na pół roku przed wejściem zmian w życie, mieli czas na 
zapoznanie się z wdrażanymi rozwiązaniami. Jest to także czas na przystosowanie swoich firm do nowych 
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przepisów. Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi materiałami informacyjnymi, a także do 
odwiedzenia strony ( https://www.gov.pl/web/finanse/tax-free--nowa-odslona ) 

                               
     Z wyrazami szacunku, 

                                                                    Naczelnik 
Urzędu Skarbowego

                                                               w Węgrowie
                                                            Edyta Bardadyn

                                                                         /podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/

Korespondencję otrzymują:

1) Adresat:

a) Urząd Gminy Grębków, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków- wyłącznie za pośrednictwem poczty                                    
elektronicznej: gmina@grebkow.pl

b) Urząd Miejski w Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16,07-100 Węgrów - wyłącznie za pośrednictwem 
poczty elektronicznej:  sekretariat@wegrow.com.pl

c) Urząd Gminy w Korytnicy, ul. Adama Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica – wyłącznie                                             
za pośrednictwem poczty elektronicznej:  ug@korytnica.pl

d) Urząd Gminy Liw, ul. Adama Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów - wyłącznie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej:   sekretariat@liw.pl

e) Urząd Gminy w Miedznie, ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna - wyłącznie za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: ugmiedzna@op.pl

f) Urząd Gminy Sadowne, ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne - wyłącznie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: ug_sadowne@pro.onet.pl

g) Urząd Gminy Stoczek, ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek - wyłącznie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: gmina@stoczek.net.pl

h) Urząd Gminy Wierzbno, Wierzbno 90, 07-111 Wierzbno  - wyłącznie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: ugwierzbno@interia.pl

i) Urząd Miejski w Łochowie Gmina Łochów, Al. Pokoju 75, 07-130 Łochów  - wyłącznie                                             
za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@gminalochow.pl

j) Głos Węgrowa i Okolic, ul. Słowackiego 17/27,07-100 Węgrów- wyłącznie za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: redakcja@gwio.pl, 

2) Aa

Załączniki:
1. „BANER_IAS”
2. „TAX FREE etap 2 komunikat zewnętrzny”
3. „TAX FREE Pytania i odpowiedzi”
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Zapraszamy do kontaktu

Chcesz załatwić sprawę
w urzędzie skarbowym – umów spotkanie

elektronicznie – na stronie
www.wizyta.podatki.gov.pl

telefonicznie – pod numerem
telefonu 25 792 24 48

bezpośrednio – przyjdź do 
punktu umawiania wizyt w urzędzie

Infolinia Krajowej Informacji Skarbowej 
poniedziałek-piątek, 7.00-18.00

22 330 03 30
(z telefonów komórkowych)

801 055 055
(z telefonów stacjonarnych)

+48 22 330 03 30
(z zagranicy)

Informacje dotyczące podatków znajdziesz 
na 

Strona Internetowej Krajowej Informacji Skarbowej 
www.kis.gov.pl

Urząd Skarbowy czynny jest: w poniedziałki w godz. 8.00-18.00, od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ogólną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
https:// www.mazowieckie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organów na 
tablicach informacyjnych. ul. Kościelna 4, 07-100 Węgrów • tel.: +48 25 792 24 48 • fax: +48 25 792 24 48 wew. 37 lub 66
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