
Projekt

USTAWA

z dnia ………… 2022 r.

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 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561) w art. 146da po ust. 1

dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

“1a. W okresie od dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2042 r. dla drewna

opałowego (CN 4401 11 00 albo 4401 12 00) stawka podatku wynosi 0%.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE

Celem projektu jest zmiana art. 146da ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, 974, 1137, 1301, 1488, 1561) (dalej: ustawy
VAT) w taki sposób, aby obniżyć stawkę podatku VAT na drewno opałowe z 23% do 0% już
od 1 listopada 2022 r. przez wstępny okres 20 lat, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo
energetyczne polskich rodzin i uchronić je przed groźbą ubóstwa energetycznego.

Już w 2020 i 2021 r. ceny energii drastycznie wzrosły, a ostatnie miesiące przyniosły
kolejne podwyżki. Ich przyczyny są złożone, ale na pewno można do nich zaliczyć efekty
szalonej polityki klimatycznej Unii Europejskiej i drożejących uprawnień do emisji CO2, co
w szczególności obciąża polską energetykę, galopującą inflację spowodowaną przez politykę
rozbuchanych wydatków socjalnych rządu, a także agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
oraz idące za tym skutki dla sektora energetycznego.

Dodatkowo polski przemysł drzewny popadł w poważny kryzys. Od przedstawicieli
branży można się dowiedzieć, że w zeszłym roku ceny drewna wzrosły w Polsce o 60 proc.,
natomiast w Unii Europejskiej - zaledwie o 27 proc., a wzrost kosztów w 2022 r. wyniesie
między 80 a 100 proc. Sprawia to, że mamy obecnie najdroższy surowiec w Europie. 2 lata
temu popularne drewno sosnowe kosztowało ok. 280 zł za m3. Dziś na aukcjach otwartych
potrafi kosztować 450-500 zł. Polska jest piątym krajem UE pod względem produkcji drewna,
a w branży pracuje ponad 400 tys. osób.

Warto przypomnieć, że w lipcu 2020 r. rząd PiS wprowadził najwyższą, 23% stawkę
VAT na drewno opałowe1. Stawka ta wzrosła z preferencyjnych 8%, a dla klientów
indywidualnych oznaczało to podwyżkę ceny np. drewna kominkowego o 15%. W lipcu 2022
r., pomimo wiedzy o nadchodzącym kryzysie energetycznym Ministerstwo Finansów
odmówiło obniżenia VAT na drewno opałowe2. Na decyzję tę nie wpłynął nawet fakt, że
drewno jest dla wielu Polaków jedynym dostępnym paliwem, a z uwagi na stale rosnące ceny
innych źródeł energii, niepewną sytuację międzynarodową oraz problemy z dostępnością
węgla i gazu staje się jedyną dostępną alternatywą.

Zaproponowane rozwiązanie zmierza do objęcia drewna opałowego stawką VAT 0%
czyli wprowadzenia zasady “Drewno opałowe bez VAT”. To proste i konkretne rozwiązanie
na galopujące ceny tego surowca. Rozwiązanie to jest analogiczne do stosowanych przez rząd
w tzw. Tarczach Antyinflacyjnych. Stawka 0% dotyczy bowiem także już tymczasowo:

1) “towarów spożywczych wymienionych w poz. 1–18 załącznika nr 10 do ustawy,
innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w
grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56)”;

2) “środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do
upraw, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
(Dz. U. z 2021 r. poz. 76), z wyłączeniem podłoży mineralnych”;

3) “nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w
produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy”;

4) ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy”;

2 https://podatki.gazetaprawna.pl/vat/artykuly/8485697,vat-na-drewno-opalowe.html
1 https://www.drewno.pl/artykuly/11787,od-1-lipca-nowa-wyzsza-stawka-vat-na-drewno-opalowe.html
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5) “gazu ziemnego (CN 2711 11 00 albo 2711 21 00)”.
Obniżka stawki VAT na drewno opałowe to także spełnienie postulatów wielu

Polaków m.in. zrzeszonych w organizacjach takich jak:
1) Polskie Forum Klimatyczne,
2) Fundacja Zielone Ciepło,
3) Krajowa Izba Kominiarzy,
4) Międzywojewódzki Cech Kominiarzy,
5) Korporacja Kominiarzy Polskich,
6) Stowarzyszenie Polskich Producentów Urządzeń OZE,
7) Stowarzyszenie Kominki i Piece,
8) Cech Zdunów Polskich,

które poparły Apel w sprawie wprowadzenia zerowej stawki vat na drewno opałowe3.
W apelu tym możemy przeczytać m.in., że: “zerowa stawka VAT na drewno opałowe

będzie dla obywateli ulgą w czasach niepewności energetycznej i wysokich cen innych
nośników energii”, a także “pozwoli Polakom zabezpieczyć swoje gospodarstwa domowe na
wypadek dalszych wzrostów cen gazu, węgla i prądu” oraz, że “będzie stanowić koło
ratunkowe szczególnie dla najuboższych obywateli, dla których drewno opałowe jest jedyną
osiągalną alternatywą”. Autorzy apelu bardzo słusznie wskazują na fakt, że “drewno jest
rodzimym i ogólnodostępnym ODNAWIALNYM ŹRÓDŁEM ENERGII”. Projektodawcy
zgadzają się z autorami apelu, że w przypadku, gdy gaz został tymczasowo objęty stawką 0%,
to 23% stawka VAT na drewno jest nieproporcjonalnie wysoka i niczym nieuzasadniona.

Warto także pochylić się nad faktem, że “kominki i piece spalające drewno stanowią
zabezpieczenie naszych domów na wypadek przerwania przesyłu prądu”, a obniżenie stawki
VAT na drewno opałowe “pozwoli Polakom stworzyć magazyn bezpiecznej, niezależnej
energii na wypadek długotrwałych przerw w dostawie prądu”.

Projekt ustawy nie będzie generował negatywnych skutków finansowych dla budżetu
państwa. Mniejsze wpływy budżetowe uzupełnione zostaną wpływami ze sprzedaży
uprawnień do emisji, które stanowią dochód budżetu państwa, który w 2021 r. przekroczył 25
mld zł.

Projekt odniesie pozytywne skutki społeczne przede wszystkim przyczyni się do
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego polskich rodzin i zapobiegnie groźbie ubóstwa
energetycznego. Obniżenie stawki VAT na drewno opałowe będzie realnym wsparciem
państwa dla najuboższych.

Przedmiot projektu nie jest niezgodny z prawem UE.
Projekt nie przewiduje wydawania dodatkowych aktów wykonawczych.
Projekt ustawy dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw

oraz obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej. Wejście w życie
ustawy będzie miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie mikro, małych i średnich
przedsiębiorców poprzez obniżenie opodatkowania.

3 https://www.parzeczew.pl/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe/

Konfederacja Wolność i Niepodległość | konfederacja.pl


