
 

Uzasadnienie 

 

 

Stosownie do postanowień art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.) minister właściwy do spraw 

finansów publicznych obowiązany jest określić, w drodze rozporządzenia, do celów poboru 

podatku od towarów i usług w imporcie, wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 

10 ustawy w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN). 

 

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru 

podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. … i ...). 

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia podyktowana jest projektem ustawy  

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk sejmowy nr 2056), której przepisy 

wprowadzają zmiany w załączniku nr 3 do ww. ustawy o podatku od towarów i usług.  

 

W projektowanym rozporządzeniu: 

- uchyla się poz. 208, 209 i 271 - odpowiadające uchylanym w projektowanej ustawie poz.   

82 i 92 załącznika nr 3 do ustawy, 

- ogranicza się stosowanie obniżonej stawki podatku (8%) - poz. 296 – 298 załącznika - do 

soczewek kontaktowych i soczewek okularowych służących do korekty wzroku (zgodnie z 

projektowaną poz. 103 załącznika nr 3 do ustawy); zatem soczewki i szkła, które nie służą 

do korekty wzroku (np. do okularów przeciwsłonecznych)  opodatkowane będą podstawową 

stawką podatku od towarów i usług  

- utrzymuje się obniżoną stawką podatku (8%) na smoczki dla niemowląt i dzieci, w 

szczególności przeznaczone do celów medycznych (zgodnie z projektowaną poz. 107a 

załącznika nr 3 do ustawy). 

 

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i 

średnich przedsiębiorców. 

 

Rozporządzenie to w pełni odpowiada zakresowi delegacji ustawowej. 

Projektowane rozporządzenie ma charakter dostosowawczy i nie jest sprzeczne z prawem 

Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnienia. 

 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem określonym w 

przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z 

późn. zm.).  

 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 

poz. 1006, z późn. zm.) projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego 

Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.   
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Projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem ........ 2018 r., równocześnie z 

wejściem w życie projektowanej ww. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 

której wejście w życie planowane jest po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 


