
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2020 r. 

Poz. 628 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW
1)

 

z dnia 7 kwietnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług 

oraz warunków stosowania tych zwolnień 

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 

i 568) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów 

i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701 oraz z 2019 r. poz. 96) po rozdziale 2 dodaje 

się rozdział 2a w brzmieniu: 

„Rozdział 2a 

Przepisy epizodyczne 

§ 6a. 1. Do dnia 31 sierpnia 2020 r. zwalnia się od podatku import i wewnątrzwspólnotowe nabycie: 

1) wyrobów medycznych oraz wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozpo-

rządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG 

i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.
2)

); 

2) szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej; 

3) produktów leczniczych oraz substancji czynnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo far-

maceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.
3)

); 

4) produktów biobójczych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 

z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. 

UE L 167 z 27.06.2012, str. 1, z późn. zm.
4)

) – wyłącznie środków dezynfekujących; 

5) specjalistycznych testów diagnostycznych służących do analizy i wykrywania czynników patogennych 

w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie; 

6) środków ochrony indywidualnej – wyłącznie masek, osłon/szyb ochronnych na twarz, gogli, okularów ochron-

nych, kombinezonów, ochraniaczy na buty, czepków i rękawic. 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265). 
2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 9 oraz Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, 

str. 165. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 399, 959, 1495, 1542, 1556, 1590, 1818 

i 1905 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567. 
4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 125 z 07.05.2013, str. 4, Dz. Urz. UE L 204 z 31.07.2013, 

str. 25, Dz. Urz. UE L 234 z 03.09.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 103 z 05.04.2014, str. 22, Dz. Urz. UE L 280 z 28.10.2017, str. 57 oraz 

Dz. Urz. UE L 279 z 31.10.2019, str. 1. 
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2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, które będą następnie przedmiotem darowizny przeznaczonej na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, 

zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem 

SARS-CoV-2, na rzecz: 

1) Agencji Rezerw Materiałowych – na realizację zadań ustawowych; 

2) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – na realizację zadań statutowych; 

3) 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 zwal-

czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 

567 i 568), udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego wyłącznie w związku 

z przeciwdziałaniem COVID-19. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny mię-

dzy podatnikiem dokonującym importu towarów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa 

w ust. 1, oraz podmiotem, o którym mowa w ust. 2, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane zgod-

nie z ust. 2. 

4. W przypadku importu towarów zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem przedstawie-

nia przez importera naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym importer dokonuje formalności związanych 

z importem towarów, w momencie importu towarów, kopii umowy, o której mowa w ust. 3.”. 

§ 2. 1. Zwolnienie od podatku od towarów i usług może być stosowane do importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów, o których mowa w § 6a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, dokonanych od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 

poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, warunek, o którym mowa w § 6a: 

1) ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy podatnik oraz podmiot, 

o którym mowa w § 6a ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, potwierdzą na piśmie dokonanie darowizny na wa-

runkach określonych w § 6a ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1; 

2) ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, uznaje się za spełniony w przypadku, gdy importer przedstawi kopię umo-

wy darowizny lub kopię pisma, o którym mowa w pkt 1, naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym doko-

nał formalności związanych z importem towarów, w momencie wystąpienia z wnioskiem na podstawie art. 33 ust. 3 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Finansów: T. Kościński 


		2020-04-08T12:20:30+0000
	Robert  Brochocki


		2020-04-08T15:00:44+0200




