Projekt
Ustawa
z dnia ……….. 2018 roku
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z
2017 r. poz. 1221 ze zm.) skreśla się art. 146a - 146e.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie
W 2011 r. rząd PO-PSL znowelizował ustawę o VAT „tymczasowo” podnosząc stawki VAT z
7 do 8% i z 22 do 23%.
Rząd PO-PSL podwyższył stawki VAT najpierw od 2011 r. na 2 lata. W 2013 r. rząd PO-PSL
przedłużył obowiązywanie „tymczasowej” podwyżki o kolejne 3 lata.
W praktyce podwyżka VAT dla Polaków oznaczała wzrost cen brutto produktów oraz usług.
Innymi słowy, podwyżka stawek VAT oznaczała wzrost kosztów życia dla wszystkich
Polaków. Ze względu na charakter podatku VAT, podwyżka ta najbardziej uderzyła w
najbiedniejszych.
Prawo i Sprawiedliwość podnosiło kwestię powrotu do stawek 7% i 22%, obiecując w kampanii
wyborczej i później cofnięcie podwyżki VAT wprowadzonej przez rząd Donalda Tuska.
Niestety, wbrew swoim obietnicom, PiS w 2016 r. przedłużył obowiązywanie „tymczasowej
podwyżki” o kolejne lata, do końca 2018 r.
W ocenie projektodawców, w obecnej sytuacji budżetowej, nie ma jakiegokolwiek
uzasadnienia, aby „tymczasowa podwyżka VAT na 2 lata”, obowiązująca już siódmy rok,
obowiązywała dalej, albo co gorsza była dalej przedłużana. Dlatego, projektodawca proponuje
uchylenie przepisów dotyczących podwyżki stawek VAT i powrót do stawek 7% i 22%.
Dla Polaków proponowana zmiana stanowić będzie wymierną obniżkę podatków. Na zmianie
skorzystają również polscy przedsiębiorcy ze względu na pozytywny wpływ zmiany na
konsumpcję wewnętrzną.
Finansowanie projektu
Według wyliczeń Ministra Finansów z 2011 r. skutki podwyżki stawek VAT z 7% do 8% i z
22% do 23% w skali roku (w warunkach wejścia w życie ustawy w 2011 r.) wyniosły ok. 5,5
mld zł.
W ostatnich latach na obniżenie stawek VAT zdecydowała się Rumunia (konkretnie obniżone
zostały stawki VAT na żywność z 24% do 9%). Obniżenie stawek VAT na żywność w Rumunii
przyczyniło się do spadku cen artykułów spożywczych o 11% oraz do wzrostu sprzedaży o
17%. W efekcie, obniżka ta przyczyniła się do wzrostu wpływów budżetowych z VAT, a nie ich
spadku, w związku z eliminacją szarej strefy. Podobny efekt może mieć wprowadzenie obniżki
VAT w Polsce.
Projektodawca przewiduje więc, że całkowity koszt obniżenia stawek VAT na poszczególne
produkty i usługi opodatkowane dziś stawkami 8% i 23% VAT zostanie zrekompensowany
dodatkowymi wpływami budżetowymi:
1) w związku z eliminacją szarej strefy w obrocie poszczególnymi artykułami oraz
świadczeniem usług,

2) większą aktywnością przedsiębiorców działających w warunkach niższego
opodatkowania VAT.
W tym sensie, niniejszy projekt wpisuje się w politykę podatkową rządu, której celem jest
uszczelnienie systemu podatkowego.
Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
Przedkładany projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

