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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1429/2009, którą złożył Jörg Wischhusen (Niemcy) z 159 podpisami,
w sprawie zastosowania obniżonej stawki VAT w odniesieniu do pieluszek 
dziecięcych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwracają się o objęcie pieluszek dziecięcych obniżoną stawką podatku 
VAT. Zgodnie z ich rozumowaniem pieluszki to nieodzowne dobro konsumpcyjne dla rodzin
z małymi dziećmi. Składający petycję zaznaczają, że pokarm dla zwierząt domowych jest 
objęty obniżoną stawką VAT, co oznacza, że dzieci znajdują się w mniej korzystnym 
położeniu w porównaniu z psami i kotami.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 stycznia 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

W dniu 7 lipca 2008 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej 
dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej1

(zwanej dalej dyrektywą VAT). Głównym celem Komisji jest zapewnienie równych 
możliwości wszystkim państwom członkowskim, a także zwiększenie przejrzystości, 
spójności oraz prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, jeżeli chodzi
o stosowanie stawek obniżonych VAT na usługi świadczone lokalnie, w tym usługi 
pracochłonne i usługi restauracyjne.
                                               
1 Wniosek COM (2008) 428 dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek 
obniżonych podatku od wartości dodanej.
Patrz http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2008)428_en.pdf.
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Jednak do wniosku tego wprowadzono też pewne dostosowania techniczne. Poszerzono 
kategorię produktów farmaceutycznych kwalifikujących się do zastosowania stawek 
obniżonych, tak aby objąć nimi wszystkie pochłaniające środki higieniczne, w tym pieluchy 
dziecięce. 
Na posiedzeniu Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), które odbyło się w dniu
10 marca 2009 r., po trudnych negocjacjach w sprawie ogólnego systemu obniżonych stawek
VAT unijni ministrowie finansów osiągnęli porozumienie polityczne w odniesieniu do
ogólnego stosowania obniżonych stawek VAT, a także niektórych konkretnych sektorów. 
Przede wszystkim ECOFIN ustaliła, że państwa członkowskie powinny mieć możliwość
zastosowania w sposób trwały obniżonych stawek VAT dla usług pracochłonnych, takich jak 
drobne naprawy rowerów, butów i wyrobów skórzanych, odzieży i wyrobów włókienniczych 
użytku domowego; sprzątanie w prywatnych gospodarstwach domowych; usługi pomocy
w gospodarstwach domowych; fryzjerstwo; remonty i naprawy w prywatnych budynkach 
mieszkalnych oraz usługi restauracyjne.
W odniesieniu do towarów tylko książki dodano do ogólnej listy dóbr i usług kwalifikujących 
się do objęcia obniżoną stawką VAT. Następnie uzgodniono, że wszystkie pozostałe produkty 
wymienione we wniosku Komisji z 2008 r. (w tym pieluchy dziecięce) nie kwalifikują się do 
objęcia obniżoną stawką VAT. W dniu 5 maja Rada przyjęła dyrektywę 2009/47/WE1, która 
przekłada porozumienie polityczne na tekst legislacyjny.

Komisja zaznacza, że w dziedzinie opodatkowania ma zastosowanie zasada jednomyślności.
A zatem to do Rady należy podejmowanie ostatecznej decyzji, które produkty mogą korzystać
z obniżonej stawki VAT.

                                               
1 Dyrektywa Rady 2009/47/WE zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od 
wartości dodanej. Dz.U. L 116 z 9.5.2009, s.18–20.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/legislation_recently_adopted/index_en.htm


