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Nawiązując do pisma z 11 maja 2020 r. nr NIPiP-NRPiP-s.015.65.2020 w sprawie 
wprowadzenia 0% stawki VAT na środki ochrony osobistej niezbędne podczas pracy 
pielęgniarek i położnych przy zwalczaniu epidemii, Ministerstwo Finansów uprzejmie 
informuje:

Mając na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia publicznego i zapewnienie sprawnego 
funkcjonowanie państwa w obliczu rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, 
dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek 
obniżonych1, wprowadzono możliwość stosowania – do 31 sierpnia 2020 r. – stawki 
w wysokości 0% (przy zachowaniu warunków wymienionych w rozporządzeniu) dla darowizn 
określonych towarów związanych z ochroną zdrowia (w tym m.in. wyrobów medycznych 
i farmaceutycznych, środków dezynfekujących, testów diagnostycznych, środków ochrony 
indywidualnej – maseczki, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki, 
rękawice), przekazywanych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej 
wirusem SARS-CoV-2, na rzecz:

 podmiotów zajmujących się centralną dystrybucją takich towarów, czyli Agencji Rezerw 
Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, 

 podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1 tzw. ustawy COVID2, czyli takich, których zadaniem są działania w zakresie 
zwalczania COVID-19, 

 określonych jednostek opieki społecznej – tj. domów dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych w tym z usługami 
opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy 
społecznej.

1 Dz. U. poz. 527, z późn. zm.
2 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 
z późn. zm.)
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Preferencja nie obejmuje natomiast odpłatnych dostaw ww. towarów, o co wnioskuje Pani 
w swoim wystąpieniu. 

Odnosząc się do Pani propozycji należy podkreślić, że działania związane z ograniczaniem 
rozprzestrzeniania się COVD-19 powinny mieć jak najszerszy zakres. Jednak takie 
niestandardowe rozwiązanie, jak zaproponowane w wystąpieniu, w istocie nie znajduje 
uzasadnienia w prawie unijnym, w szczególności w przepisach dyrektywy 2006/112/WE Rady 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej3. 

Należy w tym miejscu przypomnieć, że funkcjonowanie systemu podatku od wartości dodanej 
(w Polsce jako podatek od towarów i usług) w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
podlega ścisłej harmonizacji. Oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są 
do zapewnienia zgodności krajowych przepisów w zakresie tego podatku z regulacjami 
wynikającymi z prawa unijnego. Z tych względów również polskie przepisy dotyczące podatku 
od towarów i usług powinny być zgodne z przepisami unijnymi, w szczególności z przepisami 
dyrektywy VAT. Uniemożliwia ona państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie 
wysokości stawek podatkowych i zwolnień od tego podatku. 

Dlatego też wszelkie niestandardowe rozwiązania, co do których mogą istnieć wątpliwości, 
czy wpisują się w ramy przepisów unijnych, powinny być stosowane z ostrożnością.

Zauważyć jednak należy, że zaistniała bardzo trudna sytuacja realnego zagrożenia dla zdrowia 
publicznego wobec bardzo szybkiego rozprzestrzeniania się COVID-19 na całym świecie, jak 
również związane z tym problemy społeczne i gospodarcze, dotyczą wszystkich państw 
członkowskich UE, które w swoim zakresie realizują różnego rodzaju działania zapobiegające 
lub minimalizujące niekorzystne skutki zaistniałej sytuacji. Dodatkowe działania zostały również 
podjęte na poziomie unijnym.

Ministerstwo Finansów stale monitoruje sytuację i w przypadku pojawienia się możliwości 
wprowadzenia preferencji w szerszym zakresie, po analizie pod kątem zasadności ich 
wprowadzenia, korzyści z punktu widzenia zwalczania skutków COVID-19 oraz potencjalnych 
skutków finansowych z nich wynikających dla strony dochodowej i wydatkowej budżetu 
państwa, bezzwłocznie zostaną podjęte w tym kierunku stosowne prace.

Z poważaniem

dr Paweł Selera
Dyrektor

Departamentu Podatku od Towarów i Usług

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

3 Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.
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Do wiadomości:
Ministerstwo Rozwoju
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