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MINISTER FINANSÓW ZMIENIA INTERPRETACJE WS. OBNIŻONEJ STAWKI VAT NA CZĘŚCI 
ZAMIENNE WYROBÓW MEDYCZNYCH 

 

W ostatnim czasie Minister Finansów zmienia z urzędu interpretacje indywidualne dot. opodatkowania 

obniżoną stawką VAT 8% dostaw części zamiennych do wyrobów medycznych. Tylko pod koniec 

października br. Minister Finansów zmienił kilka takich interpretacji. W zmienionych interpretacjach 

Minister Finansów uznał, że dostawa części zamiennych do wyrobów medycznych nie podlega 

opodatkowaniu wg obniżonej stawki VAT lecz wg stawki VAT 23%. 

 

Zmiana stanowiska Ministra Finansów nie wynika ze zmiany przepisów. Zgodnie z przepisami ustawy 

o VAT sprzedaż wyrobów medycznych podlega opodatkowaniu wg obniżonej stawki VAT 8% (poz. 

105 zał. Nr 3 do ustawy o VAT). Stawka ta ma zastosowanie do wszelkich towarów stanowiących 

wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na 

terytorium Polski (bez względu na ich symbol w Polskiej Klasyfikacji Towarów i Usług).  

 

W zmienionych interpretacjach (np. PT8.8101.325.2015/PSG z dnia 28.10.2015) Minister Finansów 

uznał, że materiały zużywalne i części zamienne nie stanowią wyposażenia wyrobu medycznego i nie 

należy pojęcia „wyposażenie wyrobu medycznego” rozciągać na materiały zużywalne (części 

składowe) oraz części zamienne. W ocenie Ministra Finansów części  te są odrębnym rodzajem 

towaru i mogą być sprzedawane oddzielnie. Zatem dostawa materiałów zużywalnych oraz części 

zamiennych wyrobów medycznych podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT w wysokości 

23%, bowiem dostawa ta dotyczy jedynie elementów wymiennych wyrobów medycznych, a nie 

wyrobów medycznych. 

 

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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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 
 


