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Ustawa 

z dnia ……………… 2022 r. 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

 

 

Art. 1 

W ustawie z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wprowadza się 

następującą zmianę: 

 

1) w art. 83 w ust. 1 po pkt. 27 wprowadza się pkt 28 w brzmieniu:  

„28) na dostawy towarów, której przedmiotem są produkty lecznicze dopuszczone do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 

września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane 

przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską, spełniające łącznie następujące 

warunki:  

a) były uprzednio przedmiotem importu towarów na terytorium kraju lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;  

b) ich zakup jest finansowany ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych 

organizowanych przez organizacje pożytku publicznego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284)  

- pod warunkiem, że dokonujący dostawy towarów posiada potwierdzenie od:  

a) organizacji pożytku publicznego, że zbiórka środków na sfinansowanie zakupu 

produktów leczniczych, o których mowa w ust. 1, jest przeprowadzana jako zbiórka 

publiczna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia 

zbiórek publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 756 i 2294);  

b) nabywcy, że towar będzie wykorzystany do terapii przeprowadzonej na terytorium 

kraju.” 

 

Art. 2 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 16 maja 2022 r. 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z 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 obniżonych (z późn. zm.) została wprowadzona 8%, 5% oraz 0% stawka podatku od 

towarów i usług.  

Stawka 0% obowiązywała dostawy produktów leczniczych sprowadzonych do Polski, które 

są finansowane ze środków zgromadzonych w trakcie realizowanych zbiórek publicznych 

określonych produktów leczniczych. Preferencja obejmowała leki przeznaczone do 

przeprowadzenia terapii, które pierwotnie miały być prowadzone za granicą, ale w związku z 

ograniczeniami możliwości opuszczania terytorium kraju w czasie epidemii ogłoszonej w 

związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jedynym wyjściem dla ratowania zdrowia i 

życia było sprowadzenie leków do Polski. Środki na takie terapie bardzo często były zbierane 

w ramach prowadzonych zbiórek publicznych. 

Stawka 0% stosowana była do dostaw produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – 

Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.), oraz tych, które uzyskały 

pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską, spełniających 

łącznie następujące warunki: 

• były uprzednio przedmiotem importu towarów na terytorium kraju lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, 

• ich zakup jest finansowany ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych 

organizowanych przez organizacje pożytku publicznego, 

• służą terapii, której przeprowadzenie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej stało się 

niemożliwe lub nadmiernie utrudnione z uwagi na ograniczenia nałożone w wyniku stanu 

epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Podatnik dokonujący dostawy określonych produktów mógł zastosować stawkę w 

wysokości 0%, gdy posiadał określone w rozporządzeniu dokumenty potwierdzające ich 

przeznaczenie (terapia) i sposób finansowania (zbiórka publiczna), tj. potwierdzenie od: 

• organizacji pożytku publicznego, że zbiórka środków na sfinansowanie zakupu 

produktów leczniczych jest przeprowadzana jako zbiórka publiczna zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 756 i 2294); 

• nabywcy, że produkty te będą wykorzystane do terapii na terytorium kraju. 



Powyższe rozwiązania obowiązywał do dnia odwołania stanu epidemii w Polsce, co 

nastąpiło na podstawie znowelizowane rozporządzenie ws. ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w zw. z COVID-19 - 16 maja br.  

Obowiązujący dotąd stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego, co 

wywołało zmiany w stosowaniu preferencyjnych stawek podatku od towaru i usług. 

Szczególnie została dotknięta grupa osób, które dzięki ofiarności tysiącom Polaków, z wielkim 

trudem przy współpracy organizacji charytatywnych zbierały środki, które mogą uratować 

życie ich najbliższych.   

Negatywne skutki zmiany stawek podatku VAT szczególnie odczuwają rodzice dzieci, 

które chorują na rdzeniowy zanik mięśni (SMA), ich terapia kosztuje blisko 9,5 miliona złotych. 

Cena leku ratującego życie wzrasta dodatkowo o 8%, co przy bardzo wysokich cenach leku, 

dodatkowo utrudni pozyskanie tak wysokich kwot ze zbiórek publicznych. 

Projektodawcy proponują aby przepisy obniżające podatek od leków służących terapii 

ratującej życie został obniżony do stawki 0%.  

Należy podkreślić, że terapia genowa przy SMA wymaga podania tylko jednej dawki, 

podczas gdy inny dostępny w Polsce lek (nusinersen) przyjmuje się dożywotnio. Niestety w 

Polsce nie jest refundowany, co ma miejsce m.in.: we Włoszech, Irlandii, w Niemczech, 

Czechach czy na Słowacji. Jedyny ratunek dla rodziców, stanowią zbiórki publiczne, a 

dodatkowo lek obecnie jest 8% droższy, niż przed 16 maja br.  

Projektodawcy dodatkowo podkreślają, że ponad 70% pierwszych objawów SMA pojawia 

się w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. Zanim nie pojawiły się metody 

nowoczesnej opieki oddechowej i leczenia farmakologicznego, SMA było najczęstszym 

genetycznym powodem śmierci dzieci do drugiego roku życia. Z szacunków Fundacji SMA 

wynika, że w Polsce żyje około 1000 chorych na rdzeniowy zanik mięśni, a każdego roku rodzi 

się od 45 do 55 dzieci, u których na pewnym etapie życia pojawi się ta choroba. Co więcej, od 

30 do 40 z nich będzie miało ostrą postać SMA. Wyraźnie widać, że lek ratujący życie, 

powinien być stosowany w bardzo małej grupie osób. Biorąc pod uwagę wielkość budżetu 

Narodowego Funduszu Zdrowia niezrozumiałym jest dlaczego nowoczesna terapia nie jest 

stosowana.  

Projekt ustawy może generować koszty po stronie budżetu państwa. Biorąc pod uwagę 

marginalne skutki wpływu z podatku od leku ratującego życie, można założyć, że do budżetu 

państwa nie wpłynie ok. 25 mln zł przy założeniu, że rodzice dzieci chorujących na SMA przy 

pomocy zbiórek publicznych będą w stanie zebrać wymagane środki finansowe na zakup leku. 



Projekt ustawy nie powoduje kosztów po stronie budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 

 


