
 
 

 
 

 

 

 

 

ROZSTRZYGANE KWESTIE  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ODPOWIEDZI MINISTRA 
FINANSÓW 

 

 

 

 

 

 

 

CHARKAKTER                   
INTERPRETACJI                     

MINISTERSTWA FINANSÓW  
 
 
 
 
 
 

REKOMENDACJE DZP 

 

ALERT PRAWNY DZP: STANOWISKO MINISTERSTWA  
FINANSÓW – USTAWA REFUNDACYJNA 
4 sierpnia 2011 r.  
 
Szanowni Państwo, 
  
W dniu dzisiejszym na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowana została odpowiedź doty-
cząca wątpliwości interpretacyjnych związanych z wejściem w życie Ustawy refundacyjnej. 
Informacja przygotowana została w oparciu o stanowisko Ministerstwa Finansów. 
 
Ministerstwo Finansów podjęło się rozstrzygnięcia następujących kwestii: 

 
1. Czy zwrot kwoty z tytułu payback może stanowić koszt podatkowy oraz czy kwota ta daje 

podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania VAT? 
2. Czy możliwe jest dokonywanie darowizn, rabatów dla szpitali oraz pakietowania w za-

mówieniach publicznych? 
3. Czy możliwe jest dokonywanie korekty cen produktów leczniczych, w sytuacji zmiany 

jego urzędowej ceny zbytu? 
4. Czy zasadne jest uwzględnienie ceny urzędowej w schemacie „transgranicznego buy-

sell”? 
 
Na powyższe zagadnienia udzielone zostały następujące odpowiedzi: 
 
1. Kwota zwrotu z tytułu payback może stanowić koszt uzyskania przychodu, kwota ta nie 

daje jednak podstaw do obniżenia podstawy opodatkowania VAT. 
2. Nie jest możliwe dokonywanie darowizn, rabatów dla szpitali oraz pakietowania w zamó-

wieniach publicznych. 
3. Nie jest możliwe dokonywanie korekty cen produktów leczniczych, w sytuacji zmiany 

urzędowej ceny zbytu. Minister Finansów podkreśla przy tym, że dopuszczalny jest stan, 
w którym apteka ponosić będzie ryzyko strat spowodowanych przeszacowaniem zapa-
sów. 

4. Ministerstwo Finansów nie odpowiedziało precyzyjnie na czwarte z powyższych zagad-
nień, podkre ślając jednak brak mo żliwo ści nabycia  leków przez polskie spółki dys-
trybucyjne po cenie ni ższej ni ż urzędowa cena zbytu.  Takie stanowisko można inter-
pretować, jako określenie obowiązku stosowania urzędowej ceny zbytu w transakcjach 
wewnątrzgrupowych. 
 

Powyższy restrykcyjny sposób wykładni Ustawy refundacyjne j nie jest wi ążący i nale-
ży go odczytywać wyłącznie jako wskazanie kierunku, w którym zmierzać będzie urzędowa 
interpretacja Ustawy refundacyjnej.  
 
Stanowisko Ministerstwa, mimo jego arbitralnej i wydawałoby się, jednoznacznej treści, w 
ogóle nie bierze pod uwagę mnogości stanów faktycznych, których może dotyczyć powyższa 
interpretacja (w szczególności w zakresie działań trademarketingowych, korekt cen oraz sto-
sowania urzędowej ceny zbytu).  
 
W związku z powyższym nie tylko dopuszczalnym, ale i rekomendowanym jest przedstawia-
nie zarówno na obecnym etapie, jak również na etapie indywidualnych postępowań refunda-
cyjnych argumentów przemawiających za innym sposobem interpretacji Ustawy refundacyj-
nej w odniesieniu do szczególnych stanów faktycznych.  
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