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Pan Grzegorz Krupa
Starszy Cechu
Pan Adam Pieprzyca
Podstarszy Cechu

Cech Rzemiosł Spożywczych

Szanowni Panowie,

w odpowiedzi na skierowany do Prezesa Rady Ministrów  list otwarty Cechu Rzemiosł 

Spożywczych w Krakowie w sprawie trudnej sytuacji rzemieślników z branży piekarskiej i 

cukierniczej z dnia 14 stycznia 2022 r. uprzejmie przekazuję następujące informacje z zakresu 

kompetencji Ministerstwa Finansów.

W związku ze znacznym wzrostem cen nośników energii Ministerstwo Finansów 

wprowadziło lub zainicjowało następujące rozwiązania w zakresie podatków mające na celu 

zmniejszenie obciążeń fiskalnych.

A. Podatek od towarów i usług, VAT

13 stycznia 2022 r. uchwalona została przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług. Opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 17 stycznia br. (poz. 196) ustawa 

przewiduje czasowe obniżenie 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%.

B. Podatek akcyzowy

Ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 2349) wprowadzono następujące rozwiązania:
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• czasową obniżkę stawki podatku do minimum akcyzowego na energię elektryczną i 

niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące 

samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG;

• czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej 

sprzedaży ww. paliw.

Rozwiązania te będą obowiązywać do 31 maja 2022 r. Zmiana wprowadzona w ustawie 

akcyzowej spowodowała obniżenie stawek akcyzy na ww. wyroby energetyczne do 

wysokości minimum unijnego (wliczając akcyzę, opłatę paliwową i opłatę emisyjną) w taki 

sposób, że wysokość opłaty emisyjnej i opłaty paliwowej pozostała na zakładanym wcześniej 

na 2022 r. poziomie. Ta redukcja obciążenia może przyczynić się do spadku kosztów 

transportu, mających, jak można zakładać, udział w ogólnych kosztach prowadzenia 

działalności w Państwa branży.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Podsekretarz Stanu

Piotr Patkowski

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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