
 

UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie 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 obniżonych1, dalej „rozporządzenie Ministra Finansów 

z dnia 25 marca 2020 r.”.   

 

Celem niniejszego projektu jest czasowe (do 31 grudnia 2022 r.) obniżenie stawki VAT 

do wysokości 0% dla nawozowych produktów mikrobiologicznych, o których mowa w art. 2 

ust. 1 pkt 10a ustawy o nawozach i nawożeniu2, wpisanych do wykazu nawozowych produktów 

mikrobiologicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa lub 

upoważnioną przez niego jednostkę organizacyjną, jak i unijnych odpowiedników takich 

towarów (biostymulatory mikrobiologiczne). 

 

Do 31 grudnia 2022 r.3 w ramach podejmowanych przez rząd działań antyinflacyjnych m.in. 

obniżona została stawka VAT4 (z 8% do 0%) na: nawozy, środki ochrony roślin, ziemię 

ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (środki poprawiające właściwości 

gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw).  

 

Ponadto na podstawie §10be ust. 1 rozporządzenia z dnia 25 marca 2020 r. obniżoną 

do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do 31 grudnia 2022 r. dla:  

1) polepszaczy gleby,  

2) środków wapnujących,  

3) biostymulatorów niemikrobiologicznych,  

4) podłoży do upraw,  

5) produktów nawozowych mieszanych składających się wyłącznie z nawozu i środka 

wapnującego  

– 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.)), z wyłączeniem podłoży mineralnych i podłoży do upraw grzybów. 

 

Proponowana w niniejszym projekcie zmiana związana jest z nowelizacją ustawy z dnia 10 

lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (ustawa z 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o 

nawozach i nawożeniu (Dz. U. poz. 2364)). W ramach tej nowelizacji mającej na celu 

dostosowanie prawa krajowego do rozporządzenia unijnego 2019/1009 m.in. dodano nową 

kategorię produktów, które będą mogły być wprowadzane do obrotu, tj. nawozowe produkty 

mikrobiologiczne. Produkty te zawierają określone mikroorganizmy i stymulują naturalne 

 
1 Dz. U. z 2021 r. poz. 1696, z późn. zm. 
2 Dz. U. z 2021 r. poz. 76, z późn. zm. 
3 Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180) przedłuża stosowanie wskazanych rozwiązań do 31 grudnia 2022 

r. 
4 Art. 146da – 146dc ustawy o z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 

z późn. zm.)  



 

procesy odżywiania roślin. Ich działanie uzupełnia działanie nawozów optymalizując ich 

skuteczność. 

W związku z wysokimi cenami nawozów mineralnych oraz problemami z ich dostępnością 

uznano, że rolnicy powinni korzystać z możliwej alternatywy wobec zakupu nawozów 

mineralnych. Jedną z nich może być stosowanie nawozowych produktów mikrobiologicznych, 

które mogą ograniczyć wielkość stosowanych dawek nawozów przez zwiększenie 

przyswajalności składników pokarmowych w glebie. 

 

Mając to na uwadze uznano za uzasadnione, aby te towary, analogicznie jak pozostałe towary 

wykorzystywane w produkcji rolnej, tj. m.in. nawozy i środki ochrony roślin (wymienione w 

poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy) oraz określone produkty wspomagające produkcję rolniczą, 

mogły korzystać w okresie do 31 grudnia 2022 r. z obniżonej w ramach tarczy antyinflacyjnej 

0% stawki VAT. Analogicznie 0% stawką VAT będą objęte również unijne odpowiedniki 

nawozowych produktów mikrobiologicznych, tj. biostymulatory mikrobiologiczne.  

  

Zmianę tę wprowadza się poprzez dodanie w §10be rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

25 marca 2020 r. nowej kategorii towarów (dodany ust. 1a), tj. nawozowych produktów 

mikrobiologicznych oraz usunięcie z §10be ust. 1 pkt 3 określenia „niemikrobiologiczne” 

w odniesieniu do biostymulatorów, o których mowa w rozporządzeniu 2019/1009, 

co spowoduje rozszerzenie stosowania stawki 0% również na biostymulatory 

mikrobiologiczne. 

 

Warunkiem skorzystania z preferencji dla nawozowych produktów mikrobiologicznych jest 

wpis do wykazu takich produktów prowadzonego przez ministra właściwego do spraw 

rolnictwa albo upoważnioną przez niego jednostkę organizacyjną. Stawką VAT w wysokości 

0% będą zatem objęte wskazane preparaty wymienione w ww. wykazie niezależnie od tego, 

jaki podmiot sprzedaje produkt w łańcuchu dystrybucji (producent czy dystrybutor). Powyższy 

warunek zagwarantuje, że preferencją w VAT będą objęte rzeczywiście produkty spełniające 

określone wymogi dotyczące ich wykorzystania w produkcji żywności, do wspomnianego 

wykazu będą bowiem wpisywane wyłącznie produkty, które po sprawdzeniu przez podmiot 

prowadzący wykaz, będą spełniały definicję nawozowych produktów mikrobiologicznych, 

o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10a ustawy o nawozach i nawożeniu.  

 

Data wejścia w życie rozporządzenia w dniu . 3 grudnia 2022 r. jest skorelowana z datą wejścia 

w życie ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 

poz. 2364). Od tego dnia będzie możliwe stosowanie 0% stawki VAT dla nawozowych 

produktów mikrobiologicznych i ich unijnych odpowiedników.  

Rozwiązania zawarte w projektowanym przepisie są korzystne dla całego społeczeństwa, zatem 

jak najszybsze ich wejście w życie (bez zachowania odpowiedniego vacatio legis) jest 

uzasadnione i nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego. 

 

Stosownie do postanowień art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. 

poz. 348), z chwilą przekazania do uzgodnień członkom Rady Ministrów, projekt 

rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrqg4ydeltqmfyc4njygu3tmnzrga


 

Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 

Rządowy Proces Legislacyjny. 

 

Projektowane rozporządzenie jest objęte prawem Unii Europejskiej. Stosowanie stawki VAT 

w wysokości 0% dla wskazanych produktów wykorzystywanych w produkcji rolnej stanowi 

niestandardowe rozwiązanie nieznajdujące wprawdzie bezpośredniego umocowania 

w dyrektywie VAT, ma ono jednak charakter przejściowy i wyjątkowy. Wynika z potrzeby 

uzupełnienia katalogu towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej objętych obecnie stawką 

0% w ramach tarczy antyinflacyjnej. 

 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

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

konsultacji albo uzgodnienia. 

 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji, zgodnie z trybem określonym 

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

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, 

z późn. zm.).  


