
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 marca 2022 r. 

Poz. 531 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW
1) 

z dnia 3 marca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, 

oraz warunków stosowania stawek obniżonych 

Na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 685, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu 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 obniżonych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1696, 2013, 

2350 i 2495 oraz z 2022 r. poz. 224) po § 10bc dodaje się § 10bd w brzmieniu: 

„§ 10bd. 1. Do dnia 30 czerwca 2022 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do: 

1) dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, 

2) świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy 

– na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. 

2. Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do dostaw towarów lub świadczenia 

usług dokonywanych na rzecz: 

1) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych; 

2) podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 

3) jednostek samorządu terytorialnego. 

3. Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy 

między podatnikiem dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi, o których mowa w ust. 1, oraz podmio-

tem wskazanym w ust. 2, z której wynika, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane na cele 

związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy. 

4. Obniżona stawka podatku może być stosowana do dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa 

w ust. 1, dokonanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 4 marca 2022 r. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, warunek, o którym mowa w ust. 3, uznaje się za spełniony również, 

gdy podatnik i podmiot, o którym mowa w ust. 2, potwierdzą na piśmie dokonanie dostawy towarów lub wykonanie 

usługi, o których mowa w ust. 1.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Finansów: wz. A. Soboń 
                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626, 2076, 

2105 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 196. 


