
 

 

 

 

 

 

ZPPM/04/01/2022                                                    Warszawa, 27 stycznia 2022r. 
 

Pan Minister Tadeusz Kościński 

Ministerstwo Finansów 

ul. Świętokrzyska 12 

00-916 Warszawa 

 

 
Dotyczy: ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

 

 

 

  

w związku z uchwaleniem przez Sejm RP w dniu 13 stycznia 2022r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od 

towarów i usług w imieniu firm członkowskich Związku Polskich Przetwórców Mleka, zwracamy się z 

prośbą o wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się w wyniku analizy przyjętych 

przepisów. 

 

Wątpliwości, budzi fakt, czy zapisana w art. 1 ustawy obniżka podatku VAT dotyczyć ma 

również mleka surowego, kupowanego przez zakłady mleczarskie od gospodarstw rolnych (stawka 5% 

VAT na fakturze w przypadku rolników będących aktywnymi płatnikami podatku VAT), a jeżeli tak, 

to czy również obejmie rolników rozliczających się na zasadach ryczałtu (stawka 7% VAT na 

fakturze)? 

 

 W dniu 14 stycznia 2022r. na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił 

się wpis pt. „Okresowe zmiany w podatku VAT w rolnictwie” (ścieżka dostępu: Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi > Aktualności >  Wiadomości > Okresowe zmiany w podatku VAT w rolnictwie), dostępny pod 

adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/okresowe-zmiany-w-podatku-vat-w-rolnictwie, w którym 

stwierdzono, m.in. że „Nie ulega zmianie 7 % stawka zwrotu ryczałtu podatku VAT dla rolników 

ryczałtowych” oraz że „Rolnicy ryczałtowi sprzedający produkty rolne będą jak dotychczas 

otrzymywać należności za sprzedane produkty wraz ze zryczałtowanym zwrotem podatku 

wynoszącym  7%”.  

 

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że kwestie podatkowe leżą w domenie Ministerstwa Finansów, a nie 

Ministerstwa Rolnictwa oraz fakt, że mleko surowe kupowane od gospodarstw rolnych jest sklasyfikowane 

w nomenklaturze scalonej w grupie produktów objętych kodem CN 04 (wymienionym na pozycji nr 3 w 

załączniku nr 10 nowelizowanej ustawy od podatku od towarów i usług, który dotychczas zawierał listę 

produktów objętych stawką 5% VAT, a po wejściu w życie nowelizacji ustawy zawierać będzie listę 

produktów czasowo objętych stawką 0% VAT) przetwórcy mleka, którzy będą musieli bardzo szybko 

wprowadzić zmiany zarówno w wewnętrznych systemach księgowych oraz zaktualizować cenniki i 

niejednokrotnie tysiące umów zarówno z dostawcami mleka jak i odbiorcami produktów gotowych, wnoszą 

za naszym pośrednictwem o niezwłoczne i jednoznaczne wyjaśnienie ww. wątpliwości przez właściwy 

przedmiotowo resort. 

    

 W związku z powyższym, jak na wstępie zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o 

wyjaśnienie ww. kwestii. 
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