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Warszawa, dnia 25 marca 2020 r. 

Poz. 527 

ROZPORZĄDZENIE
	

MINISTRA FINANSÓW1)
 

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 obniżonych 

Na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 106) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

1) 

2) 

3) 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, zwanego dalej „podatkiem”, do wysokości 8%, 
oraz warunki stosowania obniżonej stawki; 

towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 5%; 

towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0%, oraz warunki stosowania obniżonej stawki. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podmiotach, rozumie się przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. 

Rozdział 2 

Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%, oraz warunki stosowania obniżonej 
stawki 

§ 3. 1. Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwa-
nej dalej „ustawą”, obniża się do wysokości 8% dla: 

1)		 towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia; 

2)		 robót konserwacyjnych dotyczących budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym; 

3)		 robót konserwacyjnych dotyczących: 
a)		 obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, lub ich części, z wyłączeniem 
lokali użytkowych, 

b)		 lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budow-
lanych w dziale 12 

– w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 2. 

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). 



  

 

     

   

  

      
  

 

  

 

 

    

 

 
 

  

 
  

 

  
  

 

    

  

   

  

  

     
     

     

     
     

Dziennik Ustaw – 2 – 	 Poz. 527
	

2. Przez roboty konserwacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, rozumie się roboty mające na celu utrzymanie spraw-
ności technicznej elementów budynku lub jego części inne niż remont. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli wartość towarów bez podatku wchodzących w podstawę opodatkowania 
świadczenia robót konserwacyjnych przekracza 50% tej podstawy. 

4. Obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się również do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i im-
portu: 

1) makuchów i innych pozostałości stałych z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców olei-
stych, z wyłączeniem gorczycy (PKWiU 10.41.4), (CN 2304 00 00, 2305 00 00, 2306 i 1208), 

2) siarczanu magnezu (PKWiU ex 20.13.41.0), (CN ex 2833 21 00), 

3) azotanu wapnia i azotanu magnezu (PKWiU ex 20.13.42.0), (CN ex 2834 29 80), 

4) chlorku potasu (PKWiU ex 20.15.51.0), (CN 3104 20), 

5) azotanu potasu (saletry potasowej) (PKWiU ex 20.15.76.0), (CN ex 2834 21 00), 

6) nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych, innych niż wymienione w załączniku nr 3 do ustawy, 

7) kizerytu (naturalnego siarczanu magnezu) (PKWiU ex 08.91.19.0), (CN ex 2530 20 00) 

– wyłącznie przeznaczonych do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz, jeżeli ich nabywcą jest po-
datnik podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się: 

1)		 do dostawy – pod warunkiem że nabywca tych towarów złoży sprzedawcy pisemne oświadczenie, że jest podatnikiem 
podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a nabywane towary 
przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego gospodar-
stwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej; 

2)		 do importu – pod warunkiem że importer tych towarów złoży organowi celnemu pisemne oświadczenie, że jest podat-
nikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a importowa-
ne towary przeznaczy do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz w prowadzonym przez niego 
gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, powinno zawierać również: 

1)		 imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca zamieszkania nabywcy będącego osobą fizyczną albo nazwę oraz adres 
siedziby działalności gospodarczej nabywcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobo-
wości prawnej; 

2)		 określenie ilości nabywanych towarów, wymienionych w ust. 4; 

3)		 datę i miejsce wystawienia oświadczenia oraz podpis składającego oświadczenie. 

7. Obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się również do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i im-
portu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju: 

1)		 bez konieczności uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceu-
tyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.2)); 

2)		 o których mowa w art. 29 ust. 5–7 ustawy wymienionej w pkt 1. 

2)	 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 i 374. 
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Rozdział 3 

Towary, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 5% 

§ 4. Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 2 ustawy obniża się do wysokości 5% dla dostawy, wewnątrzwspólno-
towego nabycia oraz importu nadających się do spożycia przez ludzi: 

1)		 tłuszczy złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów) oraz wyrobów seropodobnych (analogów se-
rów) – (PKWiU ex 10.89.19.0), (CN ex 2106); 

2)		 napojów mlecznych z dodatkiem tłuszczu roślinnego – (PKWiU ex 11.07.19.0), (CN ex 2202). 

Rozdział 4 

Towary i usługi, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 0%, oraz warunki stosowania obniżonej 
stawki 

§ 5. 1. Stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy obniża się do wysokości 0% przy świadczeniu usług przez 
podatników podatku od towarów i usług, zwanych dalej „podatnikami”, zarejestrowanych na podstawie art. 96, art. 97 lub 
art. 157 ustawy oraz imporcie usług, nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, pod warunkiem że: 

1)		 zawarta została pisemna umowa o świadczenie tych usług; 

2)		 umowa, o której mowa w pkt 1, została zarejestrowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 

2. W przypadku świadczenia i importu usług, których nabycie finansowane jest w części ze środków bezzwrotnej pomo-
cy zagranicznej i w części z innych środków finansowych, przepis ust. 1 stosuje się wyłącznie do tej części wartości usługi, 
która została sfinansowana ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 

3. Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się bezzwrotne środki przekazane 
polskim podmiotom z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, doty-
czących: 

1)		 Programu Pomocy w Przebudowie Gospodarczej Państw Europy Środkowej i Wschodniej (PHARE), w tym złotowe 
fundusze partnerskie powstałe w wyniku realizacji tego programu (CPF), a także środki, które zostały przekazane 
polskim podmiotom na podstawie umów zawartych z nimi przed dniem 1 maja 2004 r. na sfinansowanie programów 
realizowanych przez te jednostki w ramach programów ramowych Unii Europejskiej oraz w ramach innych progra-
mów wspólnotowych Unii Europejskiej; 

2)		 kontraktów zawartych przed dniem 1 maja 2004 r. w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej 
(ISPA). 

4. Za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w ust. 1 i 2, uważa się także bezzwrotne środki przeka-
zane polskim podmiotom przez rządy państw obcych lub organizacje międzynarodowe udzielające pomocy na podstawie: 

1)		 umów zawartych z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, 

2)		 jednostronnych deklaracji rządów i organizacji międzynarodowych udzielających pomocy 

– z wyłączeniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przypadków, kiedy umowa nie wyłącza możli-
wości opłacania podatku ze środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 

5. Do usług, o których mowa w ust. 2, stosuje się obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku, pod warunkiem że: 

1)		 w wystawionej fakturze określona została odrębnie część wartości usług finansowanych: 

a) ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, 

b) z innych środków finansowych; 

2)		 w umowie, o której mowa w ust. 1, określono procentowy udział środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 

6. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku nabycia za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, gdy kwota podatku 
nie została zaliczona do objęcia kosztami kwalifikowanymi w rozumieniu przepisów regulujących zasady korzystania 
ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. 
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§ 6. 1. Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do: 

1) usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi 
transportu międzynarodowego; 

2) wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynaro-
dowego; 

3) usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy będącego usługobiorcą tych 
usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej, dla którego są świadczone te usługi, a w przypadku braku takiej siedziby działalności gospodarczej lub 
stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszka-
nia albo zwykłe miejsce pobytu, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju: 
a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przy-
jazdu (przeznaczenia) poza terytorium Unii Europejskiej lub 

b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Unii Europejskiej do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na teryto-
rium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju; 

4) usług transportu towarów przewożonych przez osoby podróżujące, takich jak bagaż lub pojazdy samochodowe, jeżeli 
transport tych osób jest opodatkowany podatkiem według stawki w wysokości 0%; 

5) usług świadczonych osobom w środkach transportu morskiego, lotniczego i kolejowego, jeżeli transport tych osób jest 
opodatkowany podatkiem według stawki w wysokości 0%; 

6) usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich, polegających na obsłudze pasażerów w tych portach; 

7) usług świadczonych przez pośredników działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, jeżeli pośredniczą oni w trans-
akcjach dokonywanych poza terytorium Unii Europejskiej. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 1–3 stosuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika odpowiednich dokumentów, o których 
mowa w art. 83 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

3. Przez wewnątrzwspólnotową usługę transportu towarów, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się transport towa-
rów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich. 

§ 7. 1. Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów nabywanych przez podat-
nika podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanego na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium pań-
stwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku gdy towary te są przeznaczone do wykonania na nich usług 
na rzeczowym majątku ruchomym na terytorium kraju, a następnie do wywozu na terytorium państwa członkowskiego inne 
niż terytorium kraju. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podatnik dokonujący dostawy towarów: 

1) składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE; 

2) przekaże, nabyte przez podatnika podatku od wartości dodanej, towary podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczo-
wym majątku ruchomym; 

3) wykaże w deklaracji podatkowej oraz w informacji podsumowującej za okres, w którym wystawił fakturę stwierdza-
jącą dokonanie dostawy towarów, tę dostawę jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów; 

4) otrzyma zapłatę na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia wydania towaru; otrzymanie zapłaty w terminie póź-
niejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego; 

5) posiada dokumenty, z których wynika, że towary przekazywane podmiotowi, który wykonuje usługi na rzeczowym 
majątku ruchomym, zostaną po wykonaniu tych usług wywiezione z terytorium kraju. 

§ 8. 1. Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz: 

1)		 instytucji Unii Europejskiej lub organów utworzonych przez Unię Europejską, do których ma zastosowanie Protokół 
w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 864/4, z późn. zm.3)), zwanych dalej 
„instytucjami lub organami Unii Europejskiej”, posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego 
państwa członkowskiego niż terytorium kraju – do celów służbowych tych instytucji lub organów; 

3) 	 Zmiany wymienionego Protokołu zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 864/2, 864/31 i 864/32, z 2005 r. poz. 1614 oraz Dz. Urz. 
UE C 306 z 17.12.2007, str. 1. 
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2) organizacji międzynarodowych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo: 

a) na terytorium innego niż terytorium kraju państwa członkowskiego, 

b) na terytorium państwa trzeciego 

– uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych 
przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib – do celów 
służbowych tych organizacji; 

3) sił zbrojnych, o których mowa w art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckie-
go dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 
oraz z 2008 r. poz. 1052), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskie-
go niż terytorium kraju – do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu 
zaopatrzenia ich mes i kantyn, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych; 

4) posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju misji dyploma-
tycznych i urzędów konsularnych oraz członków ich personelu, a także innych osób zrównanych z nimi na podstawie 
ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych; 

5) sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, o których mowa w art. 2 lit. a Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 422), zwanej 
dalej „Umową o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”, 
przebywających na terytorium kraju, gdy towary lub usługi nabywane przez siły zbrojne Stanów Zjednoczonych lub 
na ich rzecz przeznaczone są do wyłącznego użytku służbowego tych sił zbrojnych lub też do zaopatrzenia ich wojsko-
wej usługowej działalności wspierającej, o której mowa w art. 23 tej umowy, jeżeli siły takie biorą udział we wspól-
nych działaniach obronnych. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że podmiot dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi przed 
upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada: 

1)		 w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–4 – wypełnione odpowiednio na potrzeby podatku świadectwo zwolnie-
nia z podatku VAT lub podatku akcyzowego, o którym mowa w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Rady 
(UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w spra-
wie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1, z późn. zm.4)), zwane 
dalej „świadectwem”, dla tych towarów i usług, potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego terytorium 
podmioty wskazane w ust. 1 pkt 1–4 posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo; 

2)		 w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 – wypełnione odpowiednio świadectwo zwolnienia z podatku VAT i po-
datku akcyzowego, o którym mowa w załączniku do Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 
27 kwietnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 817 i 818), dla tych towarów i usług; 

3)		 zamówienie dotyczące towarów lub usług (wraz z ich specyfikacją), do których odnosi się świadectwo określone od-
powiednio w pkt 1 i 2. 

3. Świadectwo, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wypełniają siły zbrojne Stanów Zjednoczonych, o których mowa w art. 2 
lit. a Umowy o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że 
pole 4 tego świadectwa wypełnia Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawi-
ciel. Niewykorzystane pola świadectwa przekreśla się. 

4. Wypełnienie pola 4 świadectwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie jest wymagane, w przypadku gdy Minister Obro-
ny Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony przedstawiciel wyda pojedyncze poświadczenie, o którym 
mowa w art. 2 ust. 2 lit. b Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjed-
noczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki 
o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego zwolnień 
podatkowych dla celów oficjalnych, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r. 

4) 	 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 290 z 20.10.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 284 z 26.10.2013, 
str. 1, Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, str. 32, Dz. Urz. UE L 311 z 07.12.2018, str. 10 oraz Dz. Urz. UE L 313 z 04.12.2019, str. 14. 
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5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kopię pojedynczego poświadczenia dołącza się do wypełnionego świadectwa 
i przekazuje dostawcy towarów lub usługodawcy wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 2 pkt 3. 

6. W przypadku gdy towary lub usługi nabywane przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4, 
przeznaczone są do celów służbowych, świadectwo nie musi być potwierdzone przez właściwe władze państwa, na którego 
terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, podmioty określone w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3 i 4 przekazują dostawcy 
towarów lub usługodawcy dokumenty wskazane w ust. 2 oraz kopię pisma, o którym mowa w rubryce 7 świadectwa, 
zezwalającego na odstąpienie od potwierdzenia tego świadectwa, wydanego przez właściwe władze państwa, na którego 
terytorium podmioty te posiadają siedzibę lub przedstawicielstwo. 

§ 9. 1. Obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostawy: 

1)		 towarów w składzie celnym, wprowadzonych do składu celnego z terytorium państwa członkowskiego innego niż te-
rytorium kraju; 

2)		 towarów objętych procedurą składowania celnego. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się, pod warunkiem że: 

1)		 dostawy towarów dokonuje się dla podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy; 

2)		 towary znajdują się pod dozorem celnym i są ujęte w ewidencji towarowej prowadzonej zgodnie z odrębnymi przepi-
sami; 

3)		 towary, inne niż objęte procedurą składowania celnego, nie są w wyniku tej dostawy lub po dokonaniu tej dostawy 
wyprowadzane ze składu celnego. 

Rozdział 5 

Czasowe obniżenie stawki podatku do wysokości 0% oraz warunki stosowania stawki obniżonej 

§ 10. 1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towa-
rów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, której przedmiotem są: 

1)		 wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wy-
robach 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, rozporządzenia (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.5)); 

2)		 szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna; 

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

4)		 produkty biobójcze 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.6)) – wyłącznie środki dezynfekujące; 

5)		 specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowie-
ka, wodzie, powietrzu i glebie; 

6)		 środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombi-
nezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice. 

5)	 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. 

6)	 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 272 z 31.10.2019, str. 1. 
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2. Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do dostaw towarów przeznaczonych na cele 
związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choro-
by 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 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 COVID-19. 

3. Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny 
między podatnikiem dokonującym dostawy towarów, o której mowa w ust. 1, oraz podmiotem, o którym mowa w ust. 2, 
z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane zgodnie z ust. 2. 

4. Obniżona stawka podatku może być stosowana do dostawy towarów, o której mowa w ust. 1, dokonanej w okresie od 
dnia 1 lutego 2020 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, warunek, o którym mowa w ust. 3, uznaje się za spełniony również w przy-
padku, gdy podatnik oraz podmiot, o którym mowa w ust. 2, potwierdzą na piśmie dokonanie darowizny stanowiącej dosta-
wę towarów, o której mowa w ust. 1, na warunkach określonych w ust. 2. 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 11. Warunek zarejestrowania pisemnej umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1, uznaje się również za spełniony w odnie-
sieniu do odpowiednich umów zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009 r. przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.7) 

Minister Finansów: T. Kościński 

7) 	 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów 
i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2350), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2392 oraz z 2019 r. poz. 2200). 
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 25 marca 2020 r. (poz. 527) 

LISTA TOWARÓW I USŁUG, DLA KTÓRYCH OBNIŻA SIĘ STAWKĘ PODATKU DO WYSOKOŚCI 8% 

Poz. Nazwa towaru/usługi 

1 2 

I. Towary będące przedmiotem dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia 

1 Trzmiele (PKWiU ex 01.49.19.0) 

2 Entomofagi – wyłącznie stawonogi i nicienie (PKWiU ex 01.49.19.0) 

3 

Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby 
sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, 
papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych – wyłącznie: wata z materiałów 
włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, z wyłączeniem waty konfekcyjnej (PKWiU ex 
17.22.12.0) 

II. Towary przywożone z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju 

4 Trzmiele (CN ex 0106 49 00) 

5 Entomofagi – wyłącznie stawonogi i nicienie (CN ex 0106 49 00 i CN ex 0106 90 00) 

6 

Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby 
sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, 
papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych – wyłącznie: wata z materiałów 
włókienniczych i wyroby z tego rodzaju waty, z wyłączeniem waty konfekcyjnej (CN ex 
5601 21, CN ex 5601 22 i CN ex 5601 29 00) 

III. Usługi 

7 

Usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: 

1) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, 

2) napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których 
zawartość alkoholu przekracza 0,5%, 

3) napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, 
niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju, 

4) napojów bezalkoholowych gazowanych, 

5) wód mineralnych, 

6) innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa 
w art. 41 ust. 1 ustawy 

8 Usługi w zakresie naprawy obuwia i wyrobów skórzanych (PKWiU 95.23.10.0) 

9 Usługi naprawy i przeróbki odzieży oraz artykułów tekstylnych użytku domowego (PKWiU 
95.29.11.0) 
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10 Usługi naprawy rowerów (PKWiU 95.29.12.0) 

11 Usługi fryzjerskie damskie (PKWiU 96.02.11.0) 

12 Usługi fryzjerskie męskie (PKWiU 96.02.12.0) 

13 Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii 

14 

Odpłatność za przewóz podręcznego bagażu, realizowany łącznie z przewozem pasażera przy 
świadczeniu usług, o których mowa w poz. 154, 155 i 157 załącznika nr 3 do ustawy – 
wyłącznie w zakresie usług transportowych opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 
ust. 2 ustawy 
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