
PROJEKT

USTAWA

z dnia ………… listopada 2022 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022

poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561 i 2180) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 146da w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dla:”

2) w art.  146db wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dla:";

3) w art.  146dc wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dla:"

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Uzasadnienie

Stawki podatku od towarów i usług zostały obniżone do końca 2022 r. Według obecnie

obowiązującego prawa z końcem tego roku stawki podatku VAT na żywność, nawozy, gaz

ziemny, energię elektryczną, energię cieplną oraz paliwa wrócą do podstawowej wysokości

określonej w ustawie. Analizy ekonomiczne wskazują, że wysoka inflacja będzie się

utrzymywać także w przyszłym roku. Mając na względzie pewność prawa i stabilność

prowadzenia działalności gospodarczej, nie jest zasadne przedłużanie obniżenia stawek VAT z

miesiąca na miesiąc. Jednocześnie utrzymująca się bardzo wysoka inflacja jest coraz bardziej

dotkliwa dla ludzi. Ceny żywności i innych podstawowych kosztów życia rosną szybciej niż

pensje, a siła nabywcza portfeli wielu Polaków się kurczy. W związku z powyższym

przesłanki przemawiające za utrzymaniem obniżonych stawek podatku VAT pozostaną nadal

aktualne.

Mając na względzie skutki gospodarcze epidemii COVID-19 oraz rosnącą w bardzo

szybkim tempie inflację, należy niezwłocznie podjąć działania legislacyjne mające na celu

utrzymanie obniżonych stawek VAT na cały rok 2023.

Proponuje się, by ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projektowany termin z uwagi na wprowadzenie korzystnych rozwiązań zarówno dla

przedsiębiorców i konsumentów jest wystarczającym okresem vacatio legis.

Przedłożony projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz.

597) i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt ustawy ma pozytywny wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i

średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo

przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292).

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
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Ocena Skutków Regulacji

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Analitycy są zgodni, że wraz z powrotem podstawowych stawek VAT na żywność,

nawozy, gaz ziemny, energię elektryczną, energię cieplną oraz paliwa, nastąpi jeszcze

gwałtowniejszy wzrost inflacji. Utrzymywanie dla wysokich cen energii elektrycznej,

cieplnej, paliw oraz żywności jest trudne zwłaszcza dla niżej uposażonych gospodarstw

domowych, ale także samorządów i jednostek im podległych, szkół, szpitali oraz organizacji

pożytku publicznego, które nie są płatnikami VAT i nie mają możliwości odliczenia podatku

naliczonego od należnego. Rok 2023 będzie też kolejnym trudnym rokiem dla polskiej

gospodarki. Niepewne warunki, wysoka inflacja i gwałtowny spadek zamówień wywołują złe

nastroje w sektorze produkcji, w którym tempo spadku zatrudnienia jest najszybsze od 2,5

roku. Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej przewiduje coraz większą grupa

mikro i małych przedsiębiorców także w sektorze handlu i usług.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany

efekt.

Stawki VAT zostały obniżone do końca 2022 r. Z końcem tego roku stawki podatku VAT

na żywność, nawozy, gaz ziemny, energię elektryczną, energię cieplną oraz paliwa wrócą do

podstawowej wysokości określonej w ustawie. Mając na względzie pewność prawa i

stabilność prowadzenia działalności gospodarczej nie jest zasadne przedłużanie obniżenia

stawek VAT z miesiąca na miesiąc. Analizy ekonomiczne wskazują, że wysoka inflacja będzie

się utrzymywać także w przyszłym roku. Brak tzw. tarczy antyinflacyjnej może sprawić, że z

początkiem nowego roku inflacja przebije kolejne bariery i przekroczy 20%. Obowiązkiem

rządu jest ochrona portfeli obywateli przez dalszymi gwałtownymi zmianami cen i dążenie do

stabilności gospodarczej.

Mając na względzie skutki gospodarcze epidemii COVID-19 oraz rosnącą w bardzo

szybkim tempie inflację, należy niezwłocznie podjąć działania legislacyjne mające na celu

obniżenie stawiki VAT na cały okres roku 2023.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach

członkowskich OECD/UE?
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Obniżenie stawki VAT wprowadzono m.in. w Austrii, Belgii, Czechach, Niemczech,

Portugali i Rumunii. Mechanizm polegał na tym, żeby zredukować tę obniżoną stawkę VAT

do 5%, czyli najniższego poziomu dopuszczalnego na podstawie dyrektywy 2006/112/WE. W

niektórych państwach wprowadzono nawet stawkę 0%.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

- przedsiębiorcy,

- konsumenci,

- samorządy i jednostki samorządowe,

- jednostki opieki zdrowotnej,

- organizacje pożytku publicznego.

5. Wpływ na finanse publiczne

Obniżenie wpływów z VAT. Szacuje się, że przedłużenie obowiązywania niższych

stawek VAT w 2023 roku obniży wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku VAT o 33 mld

złotych. Biorąc pod uwagę, że w efekcie gigantycznego wzrostu cen budżet państwa notuje

rekordowe wpływy do kasy państwa m.in. z tytułu podatku VAT, obniżone stawki mogą

zostać pokryte z rosnących w rekordowym tempie wpływów. Część ubytku zostanie

zniwelowana niższymi wydatkami z kasy samorządów, dla których podatek od towarów i

usług jest istotnym kosztem.

6. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.

Proponowane rozwiązanie spowoduje zmniejszenie tempa wzrostu cen towarów i usług.


