
 

UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 

2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, 

oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1696, 2013, 2350 i 2495), 

dalej: „rozporządzenie z dnia 25 marca 2020 r.”. 

Celem niniejszego projektu jest dostosowanie przepisów rozporządzenia z dnia 25 marca 

2020 r. do planowanych od 1 lutego br. zmian w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT” – 

stanowiących kontynuację działań Rządu RP i Parlamentu RP ukierunkowanych na walkę 

z inflacją.  

Uchwalona przez Sejm RP 13 stycznia br. na podstawie poselskiego projektu ustawy, ustawa 

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki sejmowe nr 1905 i 1914), 14 stycznia 

br. skierowana do prac Senatu RP (druk senacki nr 618), przewiduje czasową obniżkę stawek 

podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. na: 

 żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5% – do stawki 0% 

 paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, 

benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – ze stawki 23% do stawki 8%  

 nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające 

produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory 

wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) – ze stawki 8% do stawki 0% 

 gaz ziemny – do stawki 0%,  

 energię elektryczną i energię cieplną – do stawki 5%. 

Zmiany proponowane w ustawie są kontynuacją działań w zakresie obniżek podatków 

w  ramach działań antyinflacyjnych, opracowanych w 2021 r., w tym są kontynuacją obniżek 

stawek podatku VAT wprowadzonych w tym celu od 1 stycznia 2022 r.  

Obecnie rozporządzenie z dnia 25 marca 2020 r. przewiduje czasowe (od 1 stycznia do 

31 marca 2022 r.) obniżenie stawki VAT do: 

1) 8% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu1 (§ 10e rozporządzenia z dnia 

25 marca 2020 r.): 

 gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00) oraz  

 energii cieplnej, 

                                                           
1 Z wyjątkiem importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia objętego zwolnieniem z VAT na warunkach 

określonych w art. 44 pkt 2 i art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT 



 

2) 5% dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej (CN 2716 

00 00)2 (§ 10f rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r.). 

Natomiast zgodnie z §10d rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. 

obniżoną do wysokości 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego 

nabycia i importu: 

1) środków poprawiających właściwości gleby, 

2) stymulatorów wzrostu, 

3) podłoży do upraw, innych niż wymienione w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy, 

z wyłączeniem podłoży mineralnych 

- o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 76). 

W związku z procedowaną nowelizacją ustawy o VAT konieczne jest dostosowanie przepisów 

rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r., tj. zmiana obecnych dat obowiązywania obniżonych 

stawek VAT dla wskazanych powyżej towarów – odpowiednio 31 marca 2022 r. oraz 30 kwietnia 

2022 r. – na datę 31 stycznia 2022 r. 

Od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. będą bowiem obowiązywały obniżone stawki VAT na 

podstawie ww. nowelizacji ustawy o VAT, tj. odpowiednio stawka:  

0% - na gaz ziemny, środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu, podłoża do 

upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych), 

5% - na energię elektryczną i energię cieplną. 

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 stycznia 2022 r. 

Data ta jest skorelowana z datą obowiązywania stawek obniżonych wprowadzonych 

procedowanym projektem ustawy zmieniającej ustawę o VAT.  

 

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.), z chwilą przekazania do uzgodnień członkom Rady Ministrów, projekt 

rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 

Legislacji na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny.  

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 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 

                                                           
2 Z wyjątkiem importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia objętych zwolnieniem z VAT na warunkach 

określonych w art. 44 pkt 2 i art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkobzhe3tcltqmfyc4njxgm3timrqga


 

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

z późn. zm.). 


