
Projekt z dnia 1 lipca 2022 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1) 

z dnia                     2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę 

podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych   

Na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137 i 1301) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu 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, z późn. zm.2)) po § 10bd dodaje się § 10be i 

§ 10bf w brzmieniu: 

„§ 10be. 1. Do dnia 31 października 2022 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę 

podatku stosuje się dla polepszaczy gleby, biostymulatorów niemikrobiologicznych, 

podłoży do upraw, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającym przepisy dotyczące 

udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającym rozporządzenia (WE) 

nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 

(Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 1, z późn. zm.3)), z wyłączeniem podłoży 

mineralnych i podłoży do upraw grzybów. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do importu towarów, o którym mowa w art. 138i 

ust. 1 ustawy. 

§ 10bf. 1. Od dnia 16 maja 2022 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku 

stosuje się do dostawy towarów, której przedmiotem są produkty lecznicze dopuszczone 

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 

września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane 
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przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską, spełniające łącznie następujące 

warunki: 

1) były uprzednio przedmiotem importu towarów na terytorium kraju lub 

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 

2) ich zakup jest finansowany ze środków pochodzących ze zbiórek publicznych 

organizowanych przez organizacje pożytku publicznego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), które zostały rozpoczęte przed 

dniem 16 maja 2022 r.  

2. Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem że: 

dokonujący dostawy towarów, o których mowa w ust. 1, posiada potwierdzenie od: 

1) organizacji pożytku publicznego, że zbiórka środków na sfinansowanie zakupu 

produktów leczniczych, o których mowa w ust. 1, jest przeprowadzana jako zbiórka 

publiczna zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach 

prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1672) i została rozpoczęta 

przed dniem 16 maja 2022 r.; 

2) nabywcy, że towar będzie wykorzystany do terapii przeprowadzonej na terytorium 

kraju.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2022 r., z wyjątkiem § 1 w zakresie 

§ 10bf, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 16 

maja 2022 r. 
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