Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 roku
PIIT/329/20

Pan Tadeusz KOŚCIŃSKI
Minister Finansów
Pan Marek ZAGÓRSKI
Minister Cyfryzacji
Szanowni Państwo,
W związku z prowadzeniem przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej prac w ramach projektu Tarcza
Antykryzysowa 2.0, której zrębem będzie nadchodząca nowelizacja ustawy z dnia 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 („Ustawa”), Polska Izba
Telekomunikacji i Informatyki („PIIT”) zwraca się do Panów Ministrów z wnioskiem o uzupełnienie projektu
nowelizacji o rozszerzenie przypadków wprowadzenia stawki 0 % VAT dla zakupów realizowanych przez
podmioty sektora publicznego w zakresie sprzętu i usług teleinformatycznych, dokonywanych w celu
przeciwdziałania skutkom COVID-19.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 6 ust.1 Ustawy w okresie 180 dni od dnia wejścia w życie Ustawy
podmioty obowiązane stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, są zwolnione z takiego
obowiązku, jeżeli zakupy mają na celu przeciwdziałanie skutkom COVI-19, co zgodnie z art. 3 Ustawy
obejmuje także zapobieganie, profilaktykę oraz zapobieganie skutkom społeczno-gospodarczym poprzez
pracę zdalną. Powyższa regulacja umożliwia podmiotom sektora publicznego realizację efektywnej polityki
zakupowej w krótkim horyzoncie operacyjnym. Efektywność ta, zdaniem PIIT, może ulec dodatkowemu
zwiększeniu poprzez zastosowanie 0% stawki VAT na realizowane zakupy, co przy niezmiennych budżetach
inwestycyjnych roku 2020 pozwoli na ich efektywnie zwiększenie o 19%.
Zgodnie z zapowiedziami Rządu planowane jest wprowadzenie 0% stawki VAT dla zakupów realizowanych
w ramach projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na potrzeby nauczania zdalnego z wykorzystaniem
technologii teleinformatycznych, co wskazuje, iż Rząd wyraża akceptację dla zdalnych form realizowania
zadań przez podmioty administracji samorządowej, jako skutecznej i efektywnej formy przeciwdziałania
skutkom COVID-19. Analogiczne rozwiązania zdaniem Polskiej Izby Telekomunikacji i Informatyki winny
zostać przyjęte także dla zakupów administracji rządowej oraz innych podmiotów, co do zasady stosujących
ustawę Prawo zamówień publicznych, szczególnie w takim okresie, w jakim wprowadzono czasowe
wyłączenie stosowania ustawy dla zakupów dokonywanych w ramach przeciwdziałania COVID-19.
Proponujemy zatem wprowadzenie następującej zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług:
1)

zmiana art. 83 ust.1 w postaci wprowadzenia pkt 27) w treści:

„dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 16 do ustawy, na potrzeby przeciwdziałania
skutkom COVID-19 w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 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, realizowanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust1. pkt 1)
i 2) ustawy prawo zamówień publicznych realizowanych z wyłączeniem tejże ustawy na podstawie art. 6
ust.1 poprzednio powołanej ustawy.
- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 17.
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2)

zmiana art. 83 w postaci wprowadzenia ust. 17 w treści:

„W przypadku dostaw dokonywanych na rzecz podmiotów o których mowa w art. 3 ust 1. pkt 1) i
2) ustawy prawo zamówień publicznych, dokonywane na potrzeby przeciwdziałania skutkom COVID-19 w
rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 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 opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione
w załączniku nr 16 do ustawy.”
3)

zmiana w postaci wprowadzenia Załącznika nr 16 w treści:

ZAŁĄCZNIK Nr 16
WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH DOSTAWA JEST OPODATKOWANA STAWKĄ 0% NA PODSTAWIE ART. 83
UST. 1 PKT 27 USTAWY oraz ART. 83 UST. 17
Poz. (Kod CPV)
48800000-6
48500000-3
48600000-4
48700000-5
48800000-6
48900000-7
48200000-0
30200000-1
30231320-6
30231310-3
30231300-0
30234000-8
30233000-1
32250000-0
30213100-6
30213200-7
30213300-8
32324600-6
32320000-2
42965000-8

Nazwa towaru
Systemy i Serwery informacyjne
Pakiety oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne
Pakiety oprogramowania użytkowego
Systemy i serwery informacyjne
Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu
Urządzenia Komputerowe
Monitory dotykowe LFD
Wyświetlacze płaskie LFD/LCD
Monitory ekranowe LFD/LCD
Nośniki do przechowywania MEM
Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
Telefony komórkowe
Komputery przenośne
Komputer tablet
Komputer biurkowy
Telewizory cyfrowe
Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
Urządzenia do przetwarzania informacji
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