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Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r.
Poz. 3
INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1.050.12.2015.ALX.572
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie stosowania, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 105 załącznika nr 3 do ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, właściwej stawki VAT dla dostaw części, w tym
części zamiennych, do wyrobów medycznych
Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa1, w celu
zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy
kontroli skarbowej, wyjaśniam co następuje.
1. Opis zagadnienia, w związku z którym jest dokonywana interpretacja przepisów prawa
podatkowego
Niniejsza interpretacja dotyczy kwestii stosowania właściwej stawki VAT dla dostaw części, w tym
części zamiennych, do wyrobów medycznych na tle art. 41 ust. 2 w powiązaniu z poz. 105 załącznika
nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług2 - dalej „ustawa o VAT”.
2. Wyjaśnienie zakresu oraz sposobu stosowania interpretowanych przepisów prawa
podatkowego do opisywanego zagadnienia wraz z uzasadnieniem prawnym
W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 – 12c,
art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Dla towarów i usług, wymienionych
w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114
ust. 1 (art. 41 ust. 2 ustawy o VAT).
Zgodnie art. 146a ustawy o VAT w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r.,
z zastrzeżeniem art. 146f:
1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3
do ustawy, wynosi 8%.
W pozycji 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT wymienione zostały wyroby medyczne,
w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach tego załącznika (bez względu na symbol
PKWiU).
1
2

Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.
Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.

Dziennik Urzędowy Ministra Finansów

–2–

Poz. 3

W świetle zatem pozycji 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT stawka podatku w wysokości 8 %
(w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r.) stosowana jest do dostawy wyłącznie towarów
spełniających definicję wyrobów medycznych w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach
medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Definicję pojęcia „wyrób medyczny” zawiera art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych3, który stanowi, że przez wyrób taki należy rozumieć narzędzie, przyrząd,
urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu,
w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach
diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony
przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:
a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby,
b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu
lub upośledzenia,
c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego,
d) regulacji poczęć
– których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku
zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których
działanie może być wspomagane takimi środkami.
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż dostawa części (w tym części zamiennych)
do wyrobów medycznych, którym ustawa o wyrobach medycznych nie przyznaje statusu wyrobu
medycznego, podlega opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, której wysokość w okresie
do 31 grudnia 2016 r. wynosi 23% (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy są one wymienione w innych
pozycjach załącznika nr 3 do ustawy).
Minister Finansów: z up. K. Raczkowski
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