
Informacja nt. zwolnienia z podatku od towarów i usług importu i 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów  

 

Przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania 

tych zwolnień (Dz. U. poz. 628) wprowadzone zostało czasowe, tj. do 31 sierpnia 2020 r., 

zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia 

określonych towarów, które mają być następnie przedmiotem darowizny na rzecz Agencji 

Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych lub 

szpitali jednoimiennych, na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 

rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołane 

wirusem SARS CoV-2.  

Katalog towarów, których import i wewnątrzwspólnotowe nabycie jest zwolniony 

z podatku VAT,  obejmuje:  

- wyroby medyczne i wyroby medyczne do diagnostyki in vitro1,  

- szkło laboratoryjne i aparaturę laboratoryjną,  

- produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września z 2001 r. 

Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.),  

- 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.) – wyłącznie środki 

dezynfekujące,  

- specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych 

w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie, środki ochrony indywidualnej – wyłącznie 

                                                           
1 Wyroby medyczne zostały zdefiniowane poprzez odesłanie do przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186), jak również do 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.). Od dnia 26 maja 2020 r. bowiem 

do wyrobów medycznych stosowana będzie wprost definicja z rozporządzenia 2017/745, natomiast do wyrobów 

medycznych do diagnostyki in vitro nadal, tj. do 2022 r., będzie właściwa definicja z ustawy z dnia 20 maja 2010 

r. o wyrobach medycznych. Taki sposób zdefiniowania wyrobów medycznych pozwoli na szerokie ujęcie tego 

rodzaju produktów zarówno definiowanych jako wyroby medyczne jak i wyroby medyczne do diagnostyki in vitro 

(przy czym nie chodzi o wyroby stosowane w tzw. procedurze in vitro, ale o takie, które służą do diagnostyki  

w ogóle – łac. in vitro – na szkle). 



maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze 

na buty, czepki i rękawice. 

Aby zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia 

określonych towarów znalazło zastosowanie, darowizna musi być dokonana na rzecz: 

1. Agencji Rezerw Materiałowych,  

2. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,  

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, 567 

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

wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-192. 

Zwolnienie od podatku VAT ma zastosowanie pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy 

darowizny między podatnikiem a Agencją Rezerw Materiałowych albo Centralną Bazą Rezerw 

Sanitarno-Przeciwepidemicznych, albo szpitalem jednoimiennym, z której będzie wynikać, że 

dostarczone w drodze darowizny towary, będące przedmiotem importu towarów lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów będą wykorzystane do zadań ww. podmiotów 

związanych ze zwalczaniem zagrożeń spowodowanych wirusem SARS CoV-2.  

                                                           

2 W celu zapewnienia pacjentom zakażonych wirusem SARS CoV-2 właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia 

szereg placówek ochrony zdrowia zostało - na mocy przepisów ww. 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. z 2020 r. poz. 374) - przekształconych w 

jednoprofilowe szpitale zakaźne, tzw. szpitale jednoimienne. Zgodnie z art. 7 tej ustawy świadczenia opieki 

zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, są udzielane 

przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu opracowywanego przez właściwego 

miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą. 

Wykaz tych placówek podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia 

wojewody oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) – szpitale 

jednoimienne będą w wykazie, (zawierającym również inne podmioty wykonujące działalność leczniczą) 

specjalnie oznaczone.  

 



W przypadku importu towarów importer obowiązany jest przedstawić, w momencie importu 

tych towarów, kopię umowy darowizny naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym 

importer dokonuje formalności związanych z importem towarów.  

Zwolnienie z podatku VAT importu i wewnątrzwspólnotowego nabycie ma zastosowanie 

począwszy od 1 lutego 2020 r. W przypadku gdy import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie 

nastąpiło w okresie od 1 lutego 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r. podatnik zamiast umowy 

darowizny może posiadać potwierdzenie przez darczyńcę i obdarowanego w formie pisemnej 

dokonania darowizny określonych towarów. 

W sytuacji gdy import towarów został już dokonany, podatnik może skorzystać z preferencji w 

formie zwrotu nadpłaconego podatku, po wystąpieniu do organu celnego z wnioskiem o 

wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości na podstawie art. 33 ust. 3 

ustawy o podatku od towarów i usług, oraz o  zwrot nadpłaconego podatku. Wraz z wnioskiem 

podatnik powinien przedstawić kopię umowy darowizny lub kopię potwierdzenia dokonania 

darowizny. 

Zwrot podatku nie przysługuje w przypadku gdy kwota nadpłaconego w imporcie podatku 

pomniejszyła kwotę podatku należnego (art.40 ustawy o podatku od towarów i usług). 

 

 

 

 

 


