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Pani
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes
Naczelnej Rady Aptekarskiej
Szanowna Pani Prezes,
W odpowiedzi na pismo nr L.dz. P – 31/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. dotyczące prośby o
,,podjęcie niezbędnych działań i możliwie najszybsze wydanie nowego obwieszczenia w
sprawie

wykazu

refundowanych

leków,

środków

spożywczych

specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” w związku z wejściem w życie
ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.
U. poz. 196), Minister Zdrowia prosi o przyjęcie poniższych informacji.
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 523, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą o refundacji”, Minister Zdrowia
ogłasza raz na 2 miesiące w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw
zdrowia,

w

drodze

obwieszczenia,

wykazy

refundowanych:

leków,

środków

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych w
stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją
albo ostateczne decyzje zmieniające. Ustawa o refundacji poza wyjątkiem aktualizacji
obwieszczenia, nie przewiduje wyjątków w przedmiotowym zakresie. Zatem data
kolejnego Obwieszczenia Ministra Zdrowia przypada na dzień 1 marca 2022 r.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia zawiera m.in. urzędową cenę zbytu, tj. cenę zbytu leku,
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego
ustaloną w decyzji administracyjnej o objęciu refundacją, uwzględniającą należny
podatek od towarów i usług.
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W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196) w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do 31
lipca 2022 r. obowiązuje obniżona do 0% stawka podatku dla środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1 i 4
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020
r. poz. 2021, z późn. zm.).
W przypadku gdy dochodzi do kolizji norm prawnych, a mianowicie w dwóch różnych
aktach prawnych tej samej rangi (tu ustawa) uregulowano pewne rozwiązania w sposób
odmienny należy stosować reguły kolizyjne. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług, jako lex specialis wobec zapisów ustawy o refundacji. w zakresie
naliczania stawki Vat, wymusza zmianę urzędowych cen zbytu środków spożywczych
wskazanych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Min.
Zdrow. poz.100) zawierających podatek Vat w wysokości 5 %.
Stosownie do nowych przepisów regulujących stawki Vat, w myśl zasady prawnej lex
posteriori derogat legi priori, Minister Zdrowia w dniu 31 stycznia 2022 r. umieścił na
stronie internetowej komunikat w sprawie zmiany wysokości podatku VAT dla środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego informujący, że w związku z
wejściem w życie ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług, wprowadzającej zmiany do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) polegające na obniżeniu
stawek podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca
2022 r. w odniesieniu do niektórych pozycji wykazu refundowanych: leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, oraz
załączył tabelę przedstawiającą skutki ww. zmian ustawowych dla tych produktów.
Z uwagi na wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług w
dniu 1 lutego 2022 r. Minister Zdrowia działając bez zbędnej zwłoki w dniu 2 lutego 2022
r. wszczął postępowania administracyjne w sprawie zmian decyzji o objęciu refundacją i
ustaleniu urzędowej ceny zbytu środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
żywieniowego w zakresie urzędowej ceny zbytu. Ustawa o refundacji nie przewiduje
wydawania decyzji, które wchodziłyby w życie w innej dacie niż wskazane powyżej
Obwieszczenia Ministra Zdrowia, wobec czego decyzje zmieniające urzędowe ceny
zbytu środków spożywczych wejdą w życie od dnia 1 marca 2022 r.
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Wobec wątpliwości w zakresie ,,stosowania limitów, cen oraz odpłatności i dopłat
świadczeniobiorcy w określonej w obwieszczeniu Ministra Zdrowia” należy przywołać
analogiczne otoczenie prawne mające miejsce w roku 2020 w związku z wejściem w
życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751) i obowiązywania od dnia 1 lipca
2020 r. nowej stawki podatku w wysokości 5% dla środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego. Zgodnie z art. 7a ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.), zwana dalej ,,ustawą Covid-19”, bieg
terminów w zakresie postępowań wszczętych i niezakończonych:
1) przed dniem 8 marca 2020 r.,
2) w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 15 sierpnia 2020 r.
- na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 357), ulega zawieszeniu z mocy prawa do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Postanowień w sprawie zawieszenia tych postępowań nie wydaje się.
Mimo obniżenia nowej stawki podatku do wysokości 5% dla środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego od dnia 1 lipca 2020 r. zgodnie z ustawą z
dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw, nie zostało wydane obwieszczenie Ministra Zdrowia na dzień 1 lipca 2020
r. Decyzje zmieniające urzędowe ceny zbytu środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego weszły w życie na dzień 1 września 2020 r. i znalazły
odzwierciedlenie w obwieszczeniu Ministra Zdrowia ogłoszonym na dzień 1 września
2020 r. Zgodnie z ustawą o refundacji do zadań Narodowego Funduszu Zdrowia należy
m.in. rozliczanie realizowanych recept.
Jednocześnie Minister Zdrowia jest w kontakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia z
tym zakresie i przedstawił jednoznaczne stanowisko w sprawie realizacji refundacji wg
właściwych stawek VAT również w okresie od 1 lutego 2022 roku do 28.02.2022 roku.

Z poważaniem
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z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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