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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0801/2011, którą złożył Vladimirs Strazdins (Łotwa) w imieniu 
Austrumu Medicina Co Ltd w sprawie stosowania przez Łotwę dyrektywy 
2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się o udzielenie wyjaśnień na temat interpretacji załącznika,
w którym wymienia się między innymi sprzęt medyczny itd. objęty obniżoną stawką VAT. 
Szczególnie interesuje go, czy obniżoną stawką VAT mogą być objęte testy ciążowe.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Składający petycję jest specjalistą zatrudnionym w sektorze medycznym i zwraca się
o udzielenie wyjaśnień na temat tego, czy testy ciążowe mogą być objęte obniżoną stawką 
VAT, mającą zastosowanie w przypadku „sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz 
pozostałych urządzeń” przeznaczonych do łagodzenia skutków niepełnosprawności, 
„przeznaczonych wyłącznie do użytku przez osoby niepełnosprawne”.

VAT, który jest powszechnym podatkiem konsumpcyjnym, powinien z zasady być nakładany 
na wszystkie dostawy towarów i świadczenie usług podlegające opodatkowaniu. Jeśli chodzi
o stawki, państwa członkowskie mają obowiązek stosowania stawki podstawowej wynoszącej 
co najmniej 15% i mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone, które nie mogą być niższe 
niż 5%. Stawki obniżone mogą być stosowane wyłącznie w przypadku niektórych dostaw 
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spośród „sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń” 
przeznaczonych do łagodzenia skutków niepełnosprawności, „przeznaczonych wyłącznie do 
użytku przez osoby niepełnosprawne”.  W związku z tym, że stawki obniżone nie podlegają 
ogólnej zasadzie (tj. stawce podstawowej VAT), dostawy, do których mają zastosowanie, muszą być 
interpretowane w sposób ścisły.
Zdaniem Komisji testy ciążowe, które ze względu na swój charakter nie są oczywiście 
przeznaczone do stosowania wyłącznie przez osoby niepełnosprawne, nie mogą zostać objęte 
stawką obniżoną na mocy art. 98 dyrektywy 2006/112/WE.

Petycja ta ma charakter ogólnego zapytania, które mogło zostać przekierowane.
W odpowiedzi na zapytanie składającego petycję należy stwierdzić, że testy ciążowe nie 
podlegają obniżonej s tawce  VAT, która obowiązuje w odniesieniu do urządzeń 
przeznaczonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.


