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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W czasie trwania pandemii COVID-19 Ministerstwo Finansów otrzymuje liczne sygnały dotyczące finansowych kosztów, 

ponoszonych przez publiczne placówki zdrowia, związanych z koniecznością spełniania dodatkowych warunków 

sanitarnych – w szczególności w tych placówkach, które bezpośrednio są zaangażowane w opiekę nad osobami, u których 

stwierdzono zakażenie wirusem SARS-COV-2 lub osobami, które miały kontakt z zakażonymi. W związku z 

przeznaczeniem znacznych środków na realizację tego zadania istotnie ograniczone zostały możliwości finansowania zadań 

służby zdrowia innych niż dotyczące zwalczania skutków pandemii. Skala dodatkowych wydatków powoduje braki 

finansowe w budżetach publicznych placówek medycznych. W związku z powyższym w wielu publicznych placówkach 

medycznych wstrzymane zostały wszelkie wydatki (poza niezbędnymi dla bieżącej działalności danej placówki 

medycznej). Wstrzymane zostały zakupy nowego sprzętu medycznego, remonty i rozbudowy placówek medycznych, itp.  

Problemy te mogą być częściowo rozwiązane dzięki działaniom podejmowanym przez organizacje pożytku publicznego 

(OPP) działające w sferze zadań publicznych, również w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Organizacje takie przekazują 

towary i usługi na rzecz podmiotów publicznych, również podmiotów leczniczych, lub też biorą udział w finansowaniu ich 

zakupów. 

W obecnej sytuacji pandemii COVID-19, zasadne stało się wsparcie podmiotów leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1 poprzez 

wprowadzenie czasowego (do 31 grudnia 2021 r.) obniżenia stawki VAT do wysokości 0% dla darowizn/nieodpłatnych 

świadczeń niektórych towarów/usług dla OPP, w przypadku, gdy faktycznym i ostatecznym odbiorcą towarów i usług  

będą wskazane podmioty lecznicze. 

 

Od 1 lipca 2020 r. zgodnie z nową matrycą stawek VAT nastąpiła podwyżka stawki VAT do 23% na większość z 

szeroko wykorzystywanych w produkcji roślinnej środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu 

oraz podłoży do upraw organicznych i organiczno-mineralnych, z wyjątkiem ziemi ogrodniczej. 

Docierające do resortu finansów sygnały z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazują, że zmiana stawki VAT dla 

ww. towarów przekłada się na realny wzrost kosztów produkcji płodów rolnych. Wzrost cen ww. środków może 

powodować, w opinii resortu rolnictwa, zmniejszenie zainteresowania ze strony producentów rolnych ich zakupem. 

Ograniczenie zużycia tych środków może skutkować z kolei obniżeniem żyzności gleb i ograniczeniem produkcji 

roślinnej. 

 

Dodatkowo, w związku z utratą mocy 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  – dalej „ustawa COVID-19”, do którego odwołuje się § 10 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w 

związku z uregulowaną w § 10 preferencją w postaci możliwości stosowania stawki 0% VAT dla określonych 

czynności związanych z walką z pandemią COVID-19, konieczne stało się odpowiednie dostosowanie tego 

przepisu. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt przewiduje: 

1) czasowe obniżenie (do 31 grudnia 2021 r.) stawki VAT do 0% dla darowizn/nieodpłatnych świadczeń następujących 

towarów/usług na rzecz OPP: 

 
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567, 1493, 2112, 2401, 2020, 2345 
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▪ towarów związanych z ochroną zdrowia (w tym m.in. wyrobów medycznych i farmaceutycznych, środków 

dezynfekujących, testów diagnostycznych, środków ochrony indywidualnej – maseczek, okularów ochronnych, 

kombinezonów, ochraniaczy na buty, czepków, rękawic) – które następnie zostaną przez OPP przekazane 

wskazanym podmiotom leczniczym ,  

a także  

▪ usług remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy, robót konserwacyjnych lub montażowych 

wykonywanych bezpośrednio w budynkach będących częścią zakładów leczniczych, w których wykonywana jest 

działalność lecznicza przez wskazane podmioty lecznicze. 

Warunkiem stosowania preferencji jest odpowiednie – wskazane w projektowanym § 10bc ust. 2 – udokumentowanie   

dokonanych transakcji. 

2) czasowe (do 30 kwietnia 2022 r.) obniżenie stawki VAT do 8% dla dostaw środków poprawiających właściwości 

gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw organicznych i organiczno-mineralnych niebędących ziemią 

ogrodniczą. 

3)  odwołanie w § 10 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego 

Funduszu Zdrowia wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, 

wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak informacji. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

1/ Podatnicy podatku od 

towarów i usług 

dokonujący dostaw w 

ramach 

darowizn/nieodpłatnych 

świadczeń towarów/usług 

wymienionych w 

rozporządzeniu.  

2/ Podatnicy podatku od 

towarów i usług 

dokonujący dostaw 

środków poprawiających 

właściwości gleby, 

stymulatorów wzrostu, 

podłoży do upraw 

organicznych i organiczno-

mineralnych niebędących 

ziemią ogrodniczą. 

 

Na koniec 2020 r. liczba 

podatników VAT 

czynnych wyniosła 1 

733 178 podatników. 

 

 

Dane własne pobrane z 

hurtowni SPR w dniu 

17.03.2021 r. 

 

1/ Czasowe stosowanie 0% 

stawki VAT na określone 

towary związane z ochroną 

zdrowia w ramach darowizn 

oraz na usługi remontu, 

modernizacji, 

termomodernizacji, 

przebudowy, robót 

konserwacyjnych lub 

montażowych w budynkach 

będących częścią zakładów 

leczniczych, w których 

wykonywana jest działalność 

lecznicza, w ramach 

nieodpłatnych świadczeń. 

2/ Czasowe obniżenie stawki 

VAT do 8% dla dostaw 

środków poprawiających 

właściwości gleby, 

stymulatorów wzrostu, podłoży 

do upraw organicznych i 

organiczno-mineralnych 

niebędących ziemią 

ogrodniczą. 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

 

Projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji.  

Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz  

przekazany do uzgodnień i konsultacji. Projekt zostanie przekazany do partnerów społecznych, takich jak np.: Business 

Centre Club, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Konfederacja LEWIATAN, Polska Izba Biegłych 

Rewidentów, Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Krajowa Izba Radców Prawnych, 

Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polska 

Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polska Rada Biznesu, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Związek Rzemiosła 

Polskiego.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2020 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 



20

20 

(0) 

2021 (1) 
2022 

(2) 

2023 

(3) 

2024 

(4) 

2025 

(5) 

2026 

(6) 

2027 

(7) 

2028 

(8) 

2029 

(9) 

2030 

(10) 

Łącznie  

(0-10) 

Dochody ogółem 0 -118,6 -71,0 0 0 0 0 0 0 0 0 -189,6 

budżet państwa 0 -118,6 -71,0 0 0 0 0 0 0 0 0 -189,6 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 -118,6 -71,0 0 0 0 0 0 0 0 0 -189,6 

budżet państwa 0 -118,6 -71,0 0 0 0 0 0 0 0 0 -189,6 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

1/ Rozwiązanie polegające na czasowym wprowadzeniu stawki w wysokości 0% dla 

nieodpłatnych dostaw towarów związanych z ochroną zdrowia, jak również nieodpłatnych 

usług remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy, robót konserwacyjnych lub 

montażowych w budynkach będących częścią zakładów leczniczych, w których wykonywana 

jest działalność lecznicza, może skutkować zmniejszeniem dochodów budżetu państwa z tytułu 

podatku od towarów i usług. Nie jest jednak możliwe oszacowanie tego wpływu z uwagi na 

trudną do przewidzenia skalę potencjalnych darowizn (skłonność do przekazywania darowizn 

oraz ich wartość). 

 

2/ Czasowe obniżenie stawki VAT z 23% do 8% dla dostaw środków poprawiających 

właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw organicznych i organiczno-

mineralnych niebędących ziemią ogrodniczą będzie skutkowało obniżeniem wpływów 

budżetowych z tytułu podatku VAT w 2021 r. w wysokości ok. 118,6 mln zł oraz w 2022 r. w 

wysokości ok. 71,0 mln zł. 

Dane oszacowano wg wybranych towarów wskazanych dla PKWiU 08 Pozostałe produkty 

górnictwa i wydobywania oraz PKWiU 20 Chemikalia i wyroby chemiczne na podstawie 

spożycia gospodarstw domowych oraz zużycia w ramach sektora instytucji rządowych i 

samorządowych, sektora instytucji niekomercyjnych oraz pozostałych sektorów. Skutki zostały 

zwaloryzowane wskaźnikami makroekonomicznymi odpowiednio do 2021 r. i 2022 r. (źródło: 

„Sprawozdanie podstawa środka własnego VAT za 2019 r.”). 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych i 

średnich 
przedsiębiorstw 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  



(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Z uwagi na charakter projektowanych przepisów rozporządzenia, nie przewiduje się wpływu 

projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie 

przedsiębiorców.  

W zakresie zmian związanych z ochroną zdrowia należy spodziewać się pozytywnego wpływu 

projektu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, w tym także osoby niepełnosprawne i 

osoby starsze – wprowadzenie projektowanych rozwiązań w zakresie nieodpłatnych świadczeń 

zwiększy dostępność określonych świadczeń związanych z ochroną zdrowia i ułatwi 

prowadzenie leczenia. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 X nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

X nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: aktualizacja systemów  ewidencyjno-

księgowych      

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

X nie dotyczy 

 

Komentarz: 

Proponowane zmiany będą wymagały dostosowania systemów ewidencyjno-księgowych u podatników. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy z uwagi na charakter zaproponowanych zmian. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na przedmiot rozporządzenia nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

Brak. 

 

 


