Poznań, dnia 25 marca 2020 roku

KOMUNIKAT nr 7
w sprawie
OBNIŻENIA STAWEK VAT

W dniu dzisiejszym zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP (poz. 527) Rozporządzenie Ministra
Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz
warunków stosowania stawek obniżonych. Rozporządzenie to wprowadza zapowiadane już od dłuższego
czasu obniżenie stawek VAT do 8% i 5% na wybrane towary i usługi.
Na mocy ogłoszonego dziś Rozporządzenia, w związku z epidemią koronawirusa,
wprowadzono także 0% stawkę VAT w zakresie dostawy towarów, której przedmiotem są:
➢

wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro,

➢

szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna,

➢

produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r.
– Prawo farmaceutyczne,

➢

produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące,

➢

specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników
patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie,

➢

środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle,
okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Obniżoną stawkę podatku, stosuje się wyłącznie do dostaw towarów przeznaczonych na cele
związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem
skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na rzecz:
➢

Agencji Rezerw Materiałowych – na realizację zadań ustawowych;

➢

Centralnej

Bazy

Rezerw

Sanitarno-Przeciwepidemicznych

–

na

realizację

zadań

statutowych;
➢

podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy 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), udzielających świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID19.

Obniżoną stawkę podatku VAT stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny
między podatnikiem dokonującym dostawy towarów oraz podmiotem, o którym mowa powyżej, z której
wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na cele związane ze zwalczaniem koronawirusa.
0% stawka podatku od towarów i usług obowiązywać będzie w okresie do dnia 31 sierpnia
2020 roku. Obniżona stawka podatku może być stosowana również do dostawy towarów dokonanej
w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj. 25 marca 2020
roku.
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