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RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Odpowiadając na Pani wniosek z 15 maja 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej w trybie 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1429, z późn. zm.), uprzejmie informuję, jak następuje.
Objęcie prawa krajowego w zakresie opodatkowania podatkiem od wartości dodanej 
obowiązkiem harmonizacji z prawem unijnym powoduje, iż Polska, podobnie jak inne państwa 
członkowskie UE, nie posiada nieograniczonej swobody kreowania własnych rozwiązań w tym 
przedmiocie. W konsekwencji polskie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług powinny 
być zgodne z unijnymi przepisami prawa dotyczącymi podatku od wartości dodanej, przede 
wszystkim dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej1. Obecne przepisy tej dyrektywy nie umożliwiają Polsce 
objęcia stawką 0% ubrań dziecięcych, w związku z tym aktualnie nie są prowadzone prace 
legislacyjne w tym zakresie.
Wskazać jednak należy, że od 2018 r. na forum Rady Unii Europejskiej toczą się prace nad 
wnioskiem legislacyjnym Komisji Europejskiej dot. reformy systemu stawek VAT (projekt 
dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek podatku od wartości 
dodanej – COM(2018)20), która ma na celu zmodernizowanie polityki w zakresie stawek VAT, 
w tym w szczególności przyznanie państwom członkowskim UE większej elastyczności w ich 
kształtowaniu. Dopiero po przyjęciu ostatecznych przepisów dyrektywy w tym zakresie będzie 
możliwa analiza ewentualnych zmian kształtu  systemu stawek VAT w Polsce.

Osoba, która jest odpowiedzialna za treść informacji: Zbigniew Makowski, Zastępca Dyrektora Departamentu 
Podatku od Towarów i Usług.
Informację udostępniła niżej podpisana 29 maja 2020 r.

Z upoważnienia Ministra Finansów
Aneta Rożek

Dyrektor Biura Ministra
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

1 Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.
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