CZĘŚCI ZAMIENNE DO WYROBÓW MEDYCZNYCH Z 23% VAT
Zwracamy Państwa uwagę na niekorzystną dla podatników interpretację ogólną Ministra Finansów
(MF) z dnia 29 grudnia 2015 r. (sygn. PT1.050.12.2015.ALX.572), dotyczącą kwestii stosowania
właściwej stawki VAT dla dostaw części zamiennych do wyrobów medycznych.
Kwestia sporna dotyczyła prawa do stosowania obniżonej, 8-proc. stawki VAT dla dostaw części
zamiennych do wyrobów medycznych.
Zgodnie ze stanowiskiem MF:


w pozycji 105 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zostały wymienione wyłącznie 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) i tylko dostawa takich wyrobów podlegają opodatkowaniu wg stawki
VAT 8%,



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 23% (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy są one wymienione w innych pozycjach
załącznika nr 3 do ustawy).

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą
pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym
sekretariatem.
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