
 

 

 

 

 

 

ZPPM/03/01/2022                                                     Warszawa, 14 stycznia 2022r. 
 

Pan Senator Kazimierz Kleina 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

Senat RP 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 
Dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

 

 

 

  

w związku z przyjęciem przez Sejm RP w dniu 13 stycznia 2022r. projektu ustawy o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług (druk sejmowy nr 1905) i spodziewanym przekazaniem ww. projektu do 

dalszego procedowania w Senacie RP, a w konsekwencji prawdopodobnym skierowaniem go do Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych, w imieniu firm członkowskich Związku Polskich Przetwórców Mleka, 

pozwalamy sobie zwrócić uwagę Pana Przewodniczącego na wątpliwości interpretacyjne, które pojawiły się 

w wyniku analizy przyjętego projektu i zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie projektowanych 

przepisów w toku prac kierowanej przez Pana Komisji. 

Wątpliwości, budzi fakt, czy zakładana w projekcie ustawy obniżka podatku VAT dotyczyć ma 

również mleka surowego, kupowanego przez zakłady mleczarskie od gospodarstw rolnych, a jeżeli tak, 

to czy również obejmie rolników rozliczających się na zasadach ryczałtu? 

W zależności od odpowiedzi na to pytanie, konsekwencje dla dostawców mleka, jak i zakładów 

mleko skupujących, będą różne. 

Rolnicy będący aktywnymi płatnikami podatku VAT (jeżeli obniżka VAT faktycznie obejmuje 

mleko surowe) nie będą doliczać 5% VAT na wystawianych przez siebie fakturach i jest to dla nich, jak i 

zakładów mleczarskich rozwiązanie neutralne podatkowo, aczkolwiek do pewnego stopnia będzie miało 

negatywny wpływ na płynność finansową gospodarstw rolnych będących aktywnymi płatnikami podatku 

VAT (częściowo finansujących zakupy środków produkcji z ww. 5% VAT). 

Jednakże w przypadku dostawców będących tzw. rolnikami ryczałtowymi  - których w Polsce jest 

zdecydowana większość, obniżenie VAT na mleko surowe do 0% będzie oznaczać, że rolnicy de facto stracą 

7% dotychczasowej ceny mleka (gdyż na fakturach VAT RR stosowana jest stawka VAT 7%, ale cała kwota 

brutto wynikająca z faktury VAT RR pozostaje u rolnika ryczałtowego, a 7% VAT nie trafia do Urzędu 

Skarbowego).  Jeżeli nawet zakłady mleczarskie zdecydowałby się zrekompensować tę stratę swoim 

dostawcom (rolnikom ryczałtowym) i zwiększyłby wypłacane rolnikom ryczałtowym ceny netto o 7%, to nie 

będą mogły tak jak dotychczas odliczać tych 7% jako VAT, gdyż na fakturze pozycja ta będzie wynosić 0%, 

co oznacza dla zakładów mleczarskich wyższe koszty zakupu surowca i konieczność podwyżki cen 

produktów gotowych, co stoi w oczywistej sprzeczności z celami nowelizacji ustawy o podatku od towarów 

i usług.      

 W związku z powyższym, jak na wstępie zwracamy się do Pana Przewodniczącego z uprzejmą 

prośbą o doprecyzowanie przepisów ww. projektu ustawy, w toku prac Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych. 
 

 

 

 

 

 

 

                 Marcin Hydzik 

            Prezes Zarządu ZPPM 
Do wiadomości: 

1) Pan prof. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu RP 

2) Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów 

3) Pan Henryk Kowalczyk, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
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