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Opinia prawna

Pytanie: czy odpłatna usługa polegająca na wykonaniu przez podmiot 
leczniczy kopiowania dokumentacji medycznej podlega podatkowi Vat? A jeśli tak, to 
jakiej stawce?

Odpowiedź:

W przepisie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku VAT, usługi w zakresie 
opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i 
poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami 
związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze są 
zwolnione od podatku, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT. 

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zm.), 
działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, przez które 
rozumieć należy działania służące m.in. zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 
poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub 
przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 

Kwestia udostępniania dokumentacji medycznej regulowana jest z kolei przez 
ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przepis art. 26 ust. 1 tej 
ustawy stanowi, iż podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia 
dokumentację medyczną osobom uprawnionym:  m.in. pacjentowi lub jego 
przedstawicielowi ustawowemu, innym podmiotom na ich żądanie np. organom 
samorządu zawodów medycznych, innym podmiotom leczniczym itp. Udostępnianie 
dokumentacji medycznej uregulowane jest przepisem art. 27 ustawy, przewidującego 
m.in. sporządzanie wyciągów, odpisów, kopii. Za udostępnienie dokumentacji 
medycznej w wyżej wskazany sposób podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych 
może pobierać opłatę. 

Stanowisko organów podatkowych jest niekorzystne. W wydanych 
interpretacjach podatkowych indywidualnych wyrażono pogląd, że kopiowanie, 
sporządzanie wyciągów odpisów dokumentacji medycznej nie jest usługą związaną z 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych, nie służy  to profilaktyce, zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu czy poprawie zdrowia. Nie ma przy tym znaczenia, w jakim 
celu osoba pozyskała dokumentację medyczną. W konsekwencji organy podatkowe 
uznają, że usługi te nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT i podlegają 
opodatkowaniu stawką podstawową 23%. Takie stanowisko wyraziły w 
interpretacjach podatkowych:

• Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, z 15.05.2012r., nr IPTPP1/443-128/12-4/AK,

• Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 04.11.2011r., nr IBPP4/443-1219/11/AŚ 
oraz z 23.08.2011r., nr IBPP4/443-903/11/AŚ,

• Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 25.05.2011r., nr IPPP1-443-485/11-3/MP. 
Stanowisko powyższe nie zostało zaakceptowanie przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Łodzi, który uchylił zaskarżoną interpretację podatkową, 
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orzekając, iż ze zwolnienia z podatku VAT korzystają usługi opieki medycznej 
mające na celu szeroko pojęte diagnostykę, terapię i profilaktykę oraz usługi 
pozostające z nimi w ścisłym związku. Owe usługi pozostające w ścisłym związku z 
usługami stricte medycznymi same bynajmniej nie muszą mieć charakteru 
leczniczego i dotykać jednej (lub więcej) z trzech sfer: diagnostyki, terapii i 
profilaktyki. Muszą jedynie pozostawać z nimi w ścisłym związku. Gdyby zamysłem 
ustawodawcy przy tworzeniu omawianego zwolnienia podatkowego było objęcie nim 
jedynie usług w zakresie opieki medycznej sensu stricto, to po prostu zrezygnowałby 
(nie wprowadzał do ustawy) zdania drugiego w art. 43 ust. 1 pkt 18. Byłby to zabieg 
ze wszech miar logiczny i zrozumiały, a co najważniejsze odpowiadałby założeniu 
racjonalnego prawodawcy, który sąd jest obowiązany uwzględniać w procesie 
stosowania prawa. Skoro zaś zdanie to znalazło się w cytowanym przepisie, a jego 
treść różni się od zdania poprzedzającego, to nie można mu odmawiać znaczenia 
normatywnego, posługując się przesłankami właściwymi dla pierwszego członu 
zwolnienia. Należy w tym miejscu z całą mocą podkreślić, że strona przedstawiając 
stan faktyczny i formułując pytania interpretacyjne podkreślała (w zakresie spornym 
między stronami), że wydawanie odpisów i kopii dokumentacji lekarskiej jest 
niezbędne dla osoby uprawnionej w celu dalszego leczenia w innym niż 
wnioskodawca podmiocie leczniczym. Zdaniem sądu skoro celem domagania się 
przez osobę uprawnioną dokumentacji lekarskiej jest dalsze leczenie, w innym 
podmiocie leczniczym to nie może być żadnych wątpliwości, że wydanie tej 
dokumentacji "wpisuje się w ramy dostarczania usług opieki medycznej, który w 
procesie opieki stanowią etap niezbędny, aby osiągnąć pożądane cele terapeutyczne".

Mając na uwadze powyższy wyrok WSA stoję na stanowisku, iż bezpiecznie 
jest uzyskać oświadczenie od pacjenta o celu pobierania odpisu, kopii lub wyciągu 
dokumentacji medycznej. Jeśli z oświadczenia pacjenta wynika, że odpis jest 
niezbędny dla dalszego leczenia, to wówczas usługa ta nie podlega opodatkowaniu 
podatkiem VAT. 
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