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Oświadczenie pisemne na mocy art. 136 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w 
sprawie opodatkowania środków higieny dla kobiet, takich jak tampony1

1. Polityka podatkowa ma wymiar związany z płcią.

2. Środki higieny takie jak tampony, ręczniki i miseczki menstruacyjne są bardzo ważne z 
punktu widzenia zdrowia kobiet, wobec czego nie należy ich uważać za towar luksusowy. 

3. Stosowanie standardowej lub obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do tych 
produktów, kiedy w przypadku innych produktów stosuje się zwolnienia, stawki 
superobniżone lub zerowe, oznacza dyskryminację wobec kobiet.

4. Z ubolewaniem należy stwierdzić, że państwa członkowskie nie przewidują możliwości 
wprowadzenia zwolnień z podatku VAT, stawek superobniżonych ani zerowych na środki 
higieny dla kobiet.

5. Z zadowoleniem należy zatem przyjąć konkluzje Rady z marca 2016 r. zawierające apel o 
możliwość wprowadzenia stawki zerowej dla tych produktów.

6. W związku z tym wzywa się Komisję i Radę do:

a. promowania najlepszych praktyk w zakresie polityki podatkowej uwzględniających 
wpływ w aspekcie płci, sprzyjających równości płci i umożliwiających jak najszybsze 
rozwiązanie tej kwestii;

b. zachęcania państw członkowskich do korzystania z elastyczności przewidzianej w 
obowiązującej dyrektywie w sprawie podatku VAT oraz do stosowania najniższej 
możliwej stawki podatku VAT w odniesieniu do środków higieny dla kobiet.

6. Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i 
Komisji.

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się 
większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i 
przekazywane adresatom, jednak nie jest ono wiążące dla Parlamentu.


