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Nawiązując do pism z 22 lipca 2020 r. nr WPL.427.2020.JJ oraz z 27 lipca 2020 r. 
nr WPL.412.2020.ŁP, zawierających zapytania o odpowiedź na pismo Polskiej Izby Handlu 
z 19 czerwca 2020 r. w sprawie propozycji wprowadzenia zwolnień z obowiązku płacenia 
podatku od towarów i usług od produktów przekazywanych w formie darowizny, Ministerstwo 
Finansów uprzejmie informuje, co następuje.

Odpowiedź na pismo Polskiej Izby Handlu z 19 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
dodatkowych zwolnień od darowizn w podatku VAT dla przedsiębiorców w celu 
przeciwdziałania marnowaniu produktów nieżywnościowych nadających się do użytku została 
udzielona pismem z dnia 3 sierpnia 2020 r. nr PT1.8102.40.2020.PSG.601 (w załączeniu).

W treści ww. pisma Ministerstwo Finansów poinformowało o wprowadzeniu, w związku 
z pandemią COVID-19, szeregu udogodnień dla podatników w zakresie VAT oraz o tym, 
iż konieczność skupienia się na zwalczaniu skutków COVID-19 i ogrom pracy w to włożony 
oznacza jednocześnie brak możliwości prowadzenia prac legislacyjnych dotyczących innych 
projektów. Z tego też powodu propozycje wprowadzenia dodatkowych zwolnień od darowizn 
w podatku VAT dla przedsiębiorców w celu przeciwdziałania marnowaniu produktów 
nieżywnościowych nadających się do użytku nie były dotychczas analizowane, a wymagają one 
szczegółowych analiz, zarówno w aspekcie prawnym (tj. analizy przepisów unijnych oraz 
rozwiązań wprowadzanych w tym zakresie w innych państwach członkowskich), w aspekcie 
praktycznym (tj. analizy asortymentu towarów, których miałaby dotyczyć, ewentualnych 
odbiorców tych darowizn i ich ostatecznych beneficjentów), jak i w aspekcie finansowym 
(wpływ na szczelność systemu VAT oraz ewentualne skutki dla budżetu Państwa).

Ostatecznie Ministerstwo Finansów poinformowało w ww. piśmie, iż propozycje przedstawione 
przez Polską Izbę Handlu zostaną wzięte pod uwagę przy planowaniu przyszłych prac 
legislacyjnych.

mailto:kancelaria@mf.gov.pl
http://www.gov.pl/finanse


2

Jednocześnie Ministerstwo Finansów zauważa, iż precyzyjne wskazanie terminu ewentualnego 
podjęcia ww. prac legislacyjnych z powodów wskazanych powyżej nie jest na chwilę obecną 
możliwe.

Z poważaniem

Dyrektor
Departamentu Podatku od Towarów i Usług

Paweł Selera
(podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym)

Załącznik:
 Pismo z 3 sierpnia 2020 r. nr  PT1.8102.40.2020.PSG.601
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