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TARCZA ANTYINFLACYJNA 2.0 – OBNIŻKA STAWEK VAT 

W ramach walki z rosnącą inflacją, Polski rząd przedstawił plany obniżki stawek VAT na 
żywność i energię. Nowe rozwiązania będą obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. 

ZEROWA STAWKA 
VAT NA 
PODSTAWOWE 
PRODUKTY 
SPOŻYWCZE 

Jedną z głównych zapowiadanych zmian to obniżka stawki podatku VAT do 0% 
na podstawowe produkty spożywcze. Ma to zahamować wzrost cen żywności, 
będących jednym z dotkliwych skutków inflacji. 

Stawką 0% VAT będą objęte produkty spożywcze opodatkowane obecnie stawką 
5%, czyli np. mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa 
i owoce oraz przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory 
ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje. 

OBNIŻENIE STAWKI 
VAT NA PALIWO DO 
8% 

W grudniu 2021 roku dokonano obniżenia akcyzy co ograniczyło wzrost cen paliw. 
Teraz planowane jest obniżka podatku VAT z 23% do 8% od 1 lutego 2022 roku. 
Obniżka stawki VAT dotyczyć ma paliw silnikowych, tj. oleju napędowego, 
biokomponentów, benzyny silnikowej, gazu skroplonego LPG, wykorzystywanych 
do napędu pojazdów silnikowych. 

ZEROWA STAWKA 
VAT NA GAZ 

W ramach pierwszej Tarczy Antyinflacyjnej obniżono od 1 stycznia 2022 roku 
stawkę VAT na gaz z 23% do 8%. Teraz, od 1 lutego planowana jest kolejna 
obniżka stawki VAT, z 8% do 0%. 

PRZEDŁUŻENIE 
OBNIŻKI 5% STAWKI 
VAT NA PRĄD 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. obniżono stawki 
VAT dla energii elektrycznej z 23% do 5%. W ramach planowanej zmiany ustawy 
VAT obniżona stawka VAT dla energii elektrycznej na poziomie 5% zostanie 
utrzymana do 31 lipca 2022 r. 

OBNIŻENIE VAT NA 
CIEPŁO DO 5% 

Od 1 stycznia 2022 r. rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej obniżyły podatek VAT na 
ciepło z 23 do 8%. Kolejne działania to, obniżka podatku VAT z 8% do 5% od 
1 lutego do 31 lipca 2022 r. 

ZEROWA STAWKA 
VAT NA NAWOZY 

Od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. stawka VAT na nawozy zostanie 
obniżone do poziomu 0%. Obniżka stawki VAT dotyczyć będzie towarów 
wykorzystywanych w produkcji rolnej, które obecnie objęte są stawką w wysokości 
8%, tj. nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej, jak również produktów 
wspomagających produkcję rolną. 
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ZGODA KOMISJI 
EUROPEJSKIEJ 

Z uzasadnienia nowelizacji ustawy VAT wynika, że projekt ustawy nie podlega 
przedstawieniu właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej w celu 
uzyskania zgody na obniżkę stawek VAT. Jednakże już wcześniej Premier 
polskiego rządu poinformował o skierowaniu wniosku do Komisji Europejskiej 
o zgodę na zastosowanie m.in. zerowego VAT-u na podstawowe produkty 
żywnościowe.  

 Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych 
i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 
prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii 
ekspertów TPA Poland. 
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TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej 
i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 
efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora nieruchomości 
i doradztwa personalnego, a także audytu i doradztwa biznesowego pod marką Baker Tilly TPA. Naturalnym uzupełnieniem naszych 
interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą oferujemy pod marką Baker Tilly Legal Poland.  

TPA Poland, Baker Tilly TPA oraz Baker Tilly Legal Poland są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce – jednej 
z największych globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem 
międzynarodowej grupy doradczej. 
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