
Zmiany stawek VAT w branży 
spożywczej
W listopadzie 2018 roku, Ministerstwo Finansów przedstawiło 
zapowiadany projekt nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzający 
istotne zmiany w zakresie stawek VAT i sposobu identyfikowania 
towarów i usług na potrzeby tego podatku. Jest to projekt ustawy 
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – 
Ordynacja podatkowa z dnia 9 listopada 2018 roku.

W założeniach, celem opublikowanych 
regulacji ma być ujednolicenie 
i uproszczenie systemu stawek VAT oraz 
metodologii określania przez podatników 
właściwych stawek podatku. 
Nowelizacja przewiduje wprowadzenie 
nowej matrycy stawek VAT (nowych tabel ze 
stawkami VAT), zawierającej w szczególności 
zaktualizowany zakres towarów i usług 
objętych preferencyjnymi stawkami VAT 
5% i 8%. Przedstawiony projekt ustawy 
wprowadza również nową instytucję 
wiążącej informacji stawkowej (WIS), która 
ma być instrumentem zapewniającym 
podatnikom pewność co do stosowanych 
stawek podatku.
Z projektu wynika, że najistotniejsze zmiany 
w zakresie stawek VAT czekają firmy 
z branży spożywczej.

Odejście od stosowania Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 
2008)
Obecnie, do celów identyfikacji towarów 
i usług wykorzystywana jest Polska 
Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 
2008). Projekt nowelizacji przewiduje 
odejście od stosowania PKWiU 2008 
w obrocie towarowym i zastąpienie go 
Nomenklaturą scaloną (CN), która jest 
szeroko wykorzystywana dla potrzeb VAT 
w krajach europejskich. Z uwagi na to, że 
grupowania CN dotyczą wyłącznie towarów, 
usługi nadal klasyfikowane będą za pomocą 
PKWiU, z tym że w wersji zaktualizowanej 
z 2015 roku (PKWiU 2015). 

Wprowadzenie nowej matrycy stawek 
VAT - zmiany stawek VAT w branży 
spożywczej
W związku z planem wprowadzenia nowej 
matrycy stawek VAT, Ministerstwo Finansów 
przedstawiło m.in. zaktualizowane 
załączniki nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT. 
Projekt zakłada, że w ramach tej samej 
grupy asortymentowej obowiązywać będzie 
jedna (taka sama) stawka podatku VAT. 
Miałoby to zlikwidować niekonsekwencje 
w dotychczasowym stosowaniu stawek, 
gdzie w wielu przypadkach podobne towary 
są opodatkowane według różnych stawek.
Z opublikowanego projektu ustawy wynika, 
że jednym z głównych założeń planowanych 
regulacji jest objęcie preferencyjnymi 
stawkami VAT wielu kategorii 
podstawowych produktów spożywczych. 



W związku z tym, planowane są istotne 
zmiany stawek VAT w sektorze spożywczym 
i gastronomicznym.
W przypadku niektórych produktów 
z branży spożywczej planowana jest 
obniżka stawki VAT. Obejmie ona m.in.:
• wyroby piekarskie i ciastkarskie. 

Obecnie pieczywo i produkty ciastkarskie 
są objęte aż trzema stawkami VAT (5%, 
8% i 23%). W nowej matrycy VAT przyjęto 
jedną, 5% stawkę VAT dla wszystkich 
produktów objętych działem 19 CN - 
przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub 
mleka, pieczywa cukiernicze (w tym 
makarony, płatki zbożowe, kluski, 
niektóre pierogi),

• żywność homogenizowaną 
i dietetyczną, zupy oraz buliony 
(w tym dietetyczne środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia medycznego), 
dla których zaproponowano obniżenie 
stawki VAT z 8% na 5%,

• owoce tropikalne i cytrusowe 
oraz niektóre orzechy (pistacjowe, 
migdały, kokosowe), dla których także 
zaproponowano obniżenie stawki 
VAT z 8% na 5%. Zmiana stawki VAT 
na 5% VAT ma zapewnić jednakowe 
traktowanie dla celów VAT wszystkich 
owoców i warzyw oraz określonych 
z nich produktów (na przykład owoców 
i warzyw suszonych, zamrożonych, 
skórek z owoców, itp.),

•  musztarda, przyprawa słodka 
papryka, niektóre przyprawy 
przetworzone (np. pieprz, gałka 
muszkatołowa, tymianek), które 
mają być objęte zakresem obniżonej, 8% 
stawki VAT (obecnie obciążone są stawką 
VAT wynoszącą 23%),

•  preparaty do początkowego 
żywienia niemowląt (w tym mleko 
początkowe), preparaty do dalszego 
żywienia niemowląt (w tym 
mleko następne, mleko i mleko 
modyfikowane dla dzieci), dla których 
zaproponowano obniżoną, 5% stawkę 
VAT (obecnie produkty te objęte są 8% 
stawką VAT).

Projekt nowelizacji zakłada także 
podwyższenie stawek VAT w niektórych 
przypadkach. W przypadku branży 
spożywczej podwyższenie stawki VAT 
obejmie m.in.:
•  homary, ośmiornice, kraby, langusty, 

krewetki, ostrygi, małże i ślimaki. 
W tym przypadku, zaproponowano 

podwyższenie stawki VAT z 5% na 23%. 
Ponadto, stawką 23% opodatkowane 
byłyby również dostawy kawioru, 
namiastki kawioru, a także 
sprzedawane w różnego rodzaju 
placówkach gastronomicznych posiłki, 
których składnikiem są wymienione w tym 
punkcie produkty,

•  soki z owoców i warzyw inne niż 
tzw. 100%. W tym zakresie stawka VAT 
miałaby w wielu przypadkach wzrosnąć 
z 5% na 23%. Obecnie, soki owocowe, 
warzywne, owocowo-warzywne oraz 
napoje, w których udział masowy soku 
owocowego, warzywnego lub owocowo-
warzywnego wynosi nie mniej niż 20% 
składu surowcowego objęte są generalnie 
stawką obniżoną wynoszącą 5%. Jak 
podkreślono w uzasadnieniu do projektu 
ustawy, objęcie soków innych niż tzw. 
soków 100% stawką w wysokości 23% 
jest związane z ujednoliceniem stawki 
dla większości napojów - kawa, herbata, 
woda butelkowana,

•  przyprawy nieprzetworzone (np. gałka 
muszkatołowa, kwiat muszkatołowy, kmin, 
szafran oraz kurkuma), których sprzedaż 
miałaby być objęta 8% stawką VAT 
(obecnie jest to 5% VAT), 

•  lód używany do celów spożywczych 
i innych celów chłodniczych. 
W tym przypadku projekt przewiduje 
podwyższenie stawki VAT z 8% na 23 %.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę 
na planowane zmiany w zakresie 
wyrobów mlecznych. W nowej matrycy 
zrezygnowano z ogólnego wskazania 
napojów zawierających tłuszcz 
mlekowy, przewidując możliwość 
stosowania obniżonej, 5% stawki VAT 
do napojów stanowiących jogurty, 
maślanki, kefiry, mleko (z wyłączeniem 
produktów zawierających kawę oraz 
jej ekstrakty, esencje lub koncentraty). 
Może to generować wątpliwości przy 
ustalaniu właściwej stawki VAT dla napojów 
mlecznych. 



Wiążąca informacja stawkowa
Projekt nowelizacji ustawy przewiduje 
wprowadzenie nowej instytucji wiążącej 
informacji stawkowej (WIS), która ma być 
instrumentem o walorze ochronnym - 
oznacza to, że organ podatkowy nie będzie 
miał możliwości kwestionowania np. 
wysokości stawki podatkowej stosowanej 
przez podatnika w oparciu o uzyskaną 
WIS, w przypadku, gdy sprzedawany towar 
będzie odpowiadał opisowi zawartemu 
w złożonym wniosku o jej wydanie. W myśl 
proponowanych przepisów, WIS będzie 
decyzją wydawaną przez wyznaczonego do 
tego zadania dyrektora izby administracji 
skarbowej, na wniosek podatnika 
posiadającego numer identyfikacji 
podatkowej NIP. 
Wniosek o WIS ma kosztować 40 zł, 
ale projekt ustawy przewiduje również 
ewentualny obowiązek uiszczenia opłaty 
z tytułu przeprowadzonych dodatkowych 
badań lub analiz, jeżeli takie będą 
konieczne. Wiążąca informacja stawkowa 
miałaby być wydawana bez zbędnej zwłoki, 
co do zasady nie później niż w terminie 
3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku 
o jej wydanie. WIS będzie publikowana 
w Biuletynie Informacji Publicznej, przez 
co będzie dostępna dla wszystkich 
zainteresowanych.

Wejście w życie nowych regulacji
Z obecnego brzmienia projektu ustawy 
wynika, że część regulacji wejdzie w życie 
już od 1 kwietnia 2019 roku. W tym dniu 
będzie możliwe występowanie o wiążące 
informacje stawkowe. Niemniej, większość 
stawek VAT przewidzianych w nowej 
matrycy stawek (w tym stawek dotyczących 
towarów z branży spożywczej) będzie 
stosowana do dostaw i usług wykonanych 
od 1 stycznia 2020 roku.

Podsumowanie
Wprowadzenie zmian w projektowanym 
zakresie stanowiłoby istotną zmianę 
w systemie stawek VAT. Największe 
zmiany będą czekać przedsiębiorców 
z branży spożywczej. W związku z tym, 
firmy prowadzące działalność w tym 
sektorze powinny jak najszybciej dokonać 
weryfikacji wpływu proponowanych 
zmian na swoją sprzedaż. Warto również 
rozważyć zabezpieczenie swoich rozliczeń 
podatkowych poprzez wystąpienie 
o wiążącą informację stawkową, tym 
bardziej, że zgodnie z obecnym brzmieniem 
projektu, z wnioskiem o WIS będzie można 
wystąpić już od 1 kwietnia 2019 roku. 
Jednocześnie należy także podkreślić, że 
obecna wersja projektu ustawy jest jego 
pierwszą odsłoną i brzmienie projektu 
może ulec zmianie na kolejnych etapach 
procesu legislacyjnego.
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