Zmiany
od 1 stycznia 2022 roku

1.

2.

Kupujesz

Sprzedawca rejestruje
dokument TAX FREE

4.

3.

Wywozisz
za granicę

Otrzymujesz
zwrot podatku VAT

krok po kroku / поэтапно / step by step / крок за кроком
1. Kupujesz
w punktach oznaczonych
logo TAX FREE za min.
200 zł

2. Sprzedawca rejestruje
dokument TAX FREE
wybierz sposób zwrotu
podatku; możesz prosić
o wydruk dokumentu;
dokumenty elektroniczne
trafiają na granicę

3. Wywozisz za granicę
po odprawie system
wygeneruje elektroniczne
potwierdzenie wywozu;
na żądanie otrzymasz
pieczęć POLSKA – CŁO

4. Otrzymujesz zwrot
podatku VAT
gotówką lub
bezgotówkowo
wg. wybranej formy
zwrotu

1. Купуєте
в торгових точках,
позначених логотипом
TAX FREE на суму
щонайменше 200 зл.

2. Продавець реєструє
документ TAX FREE
виберіть спосіб
повернення податку;
Ви можете попросити
роздрукувати документ;
електронна форма
документа потрапляє
на кордон

3. Ви вивозите за кордон
після митного оформлення
система TAX FREE створить
електронне підтвердження
вивезення; за запитом
Ви отримаєте штамп
POLSKA – CŁO
(ПОЛЬЩА – МИТО)

4. Ви отримуєте
відшкодування ПДВ
готівкою або
в безготівковій формі
віповідно до обраного
Вами способу
відшкодування

1. You buy
in points marked with
TAX FREE logo for min.
PLN 200

2. The seller registers
the TAX FREE document
choose the way of tax
refund; you may ask for
a printout of the document;
electronic documents
are sent to the border

3. You export abroad
after clearance, the system
generates an electronic
confirmation of export;
on request you will receive
the stamp POLSKA – CŁO
(POLAND – CUSTOMS)

4. You receive a VAT
refund
cash or non-cash,
according to the chosen
form of refund

1. Вы покупаете
в пунктках, отмеченных
логотипом TAX FREE
на сумму мин. 200 зл.

2. Продавец регистрирует
документ TAX FREE
выберите способ
возврата налога;
Вы можете запросить
распечатку документа;
электронные документы
идут на границу

3. Вы вывозите за границу
после оформления
система TAX FREE
сгенерует электронное
подтверждение вывоза;
по запросу Вы получите
штамп POLSKA – CŁO
(ПОЛЬША – ТАМОЖНЯ)

4. Вы получаете
возмещение НДС
наличными или
безналичным способом
– в зависимости
от выбранной формы
возврата
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