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Szanowny Panie.

Odpowiadając na wniosek z 16 sierpnia 2019 r. o udostępnienie informacji w trybie ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) 
uprzejmie informuję,  że w styczniu 2018 r. Komisja Europejska (KE) przedstawiła projekt 
nowelizacji dyrektywy VAT dotyczący reformy systemu stawek VAT, który przewiduje 
przyznanie państwom członkowskim większej elastyczności w zakresie kształtowania krajowych 
stawek VAT. 
Rząd RP konsekwentnie zabiega na forum Unii Europejskiej o wypracowanie rozwiązania, które 
umożliwi objęcie obniżonymi stawkami VAT takich towarów, jak m.in. obuwie oraz odzież 
i dodatki odzieżowe dla niemowląt i dzieci.
Z uwagi na fakt, że dotychczas odbyły się trzy spotkania w Radzie (Grupa Robocza do Spraw 
Podatkowych/WPTQ), a dyskusje te miały charakter dość ogólnej wymiany poglądów przez 
Państwa Członkowskie Unii Europejskiej (UE) i nie rozpoczęto faktycznej dyskusji technicznej 
nad przepisami ww. projektu, Minister Finansów Pan Marian Banaś zwrócił się do fińskiej 
prezydencji w UE o zintensyfikowanie prac na reformą unijnych przepisów dotyczących stawek 
VAT, której przyjęcie pozwoliłoby Polsce na wprowadzenie obniżonych stawki VAT na takie 
towary, jak odzież i obuwie dziecięce. 
W odpowiedzi, Minister Finansów Finlandii, Pan Mika Lintilä, wskazał, że Finlandia popiera 
starania Polski o umożliwienie państwom członkowskim stosowania stawek VAT w równym 
stopniu, a także zapewnił, że w Radzie będą kontynuowane prace nad wnioskiem KE w sprawie 
reformy unijnego systemu stawek VAT.

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac legislacyjnych w zakresie, 
o którym mowa w ww. wniosku.

Osoba, która jest odpowiedzialna za treść informacji: Wojciech Śliż, Dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług.
Informację udostępniła niżej podpisana w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Z upoważnienia Ministra Finansów
Agnieszka Niekłań-Wudarska
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