
Towary podlegające obniżeniu z 5% na 0%: 

  

Poz. CN lub 

PKWiU163)  
Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) 

 
CN Towary spożywcze 

1 02  Mięso i podroby jadalne  
2 ex 03  Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne – z wyłączeniem 

homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 – CN 0308  
3 04  Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia 

zwierzęce-go, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone  
4 0504 00 00  Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, 

świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone  
5 07  Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy, jadalne  
6 08  Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów  
7 10  Zboża  
8 11  Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny  
9 ex 12  Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub 

lecznicze; słoma i pasza – wyłącznie towary przeznaczone do spożycia przez ludzi  
10 ex 15  Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich 

rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub 

roślinnego – wyłącznie jadalne  
11 ex 16  Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych 

bezkręgowców wodnych – z wyłączeniem:  

1) kawioru oraz namiastek kawioru objętych CN 1604,  

2) przetworów z homarów i ośmiornic oraz z innych towarów objętych CN 1603 

00 i CN 1605  
12 19  Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze  
13 ex 20  Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części  

roślin – z wyłączeniem produktów o rzeczywistej masowej mocy alkoholu 

powyżej 1,2%  
14 2104  Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, 

homogenizowane  
15 2105 00  Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao  
16 ex 2106  Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby 

seropodobne (analogi serów) oraz preparaty do początkowego żywienia 

niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia 

niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci, o 

których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia  
17 ex 2202 Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające 

dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i 

pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i 

warzywnych, objętych pozycją CN 2009 – wyłącznie produkty:  



1) jogurty, maślanki, kefiry, mleko nieobjęte działem CN 04 – z wyłączeniem 

produktów zawierających kawę oraz jej ekstrakty, esencje lub koncentraty,  

2) napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, 

warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu 

surowcowego,  

3) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, 

preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i 

mleko modyfikowane dla dzieci, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,  

4) niezawierające produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404 lub 

tłuszczu uzyskanego z produktów objętych pozycjami od CN 0401 do CN 0404:  

a) napoje na bazie soi o zawartości białka 2,8% masy lub większej (CN 2202 99 

11),  

b) napoje na bazie soi o zawartości białka mniejszej niż 2,8% masy; napoje na 

bazie orzechów objętych działem CN 08, zbóż objętych działem CN 10 lub nasion 

objętych działem CN 12 (CN 2202 99 15) 
18 bez 

względu na 

CN 

Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego, o których 

mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



W okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 planowane jest obniżenie stawki VAT z obecnych 5% 
na 0% na artykuły żywnościowe „podstawowej potrzeby”. Zmiana ta dotyczy kas i drukarek 
fiskalnych. Rozpatrywanych w MF było kilka sposobów tej zmiany w kasach. Od przepisania 
towarów do właściwej stawki poprzez zmianę obecnej wartości C=5% na 0% a nawet 
oprogramowanie przejściowej stawki G=0% dla tych towarów. Zmiany wartości stawki dla 
poszczególnych liter wymagałoby zmiany rozporządzenia MF w sprawie kas rejestrujących.  

Po dzisiejszej rozmowie z ludźmi z Ministerstwa Finansów wiem, że nie będzie żadnych 
zmian rozporządzeń dotyczących przypisania wartości stawek do liter w kasach fiskalnych. 
Oznacza to, że towary obniżane z 5% na 0% trzeba będzie w kasach/drukarkach przepisać z 
litery C do litery D. 

W kasach fiskalnych trzeba edytować bazę towarową (ręcznie lub za pomocą programu) i 
zmieniać przypisanie konkretnych towarów do stawek VAT z C na D. W lipcu powrót do 
poprzedniego przypisania. 

W przypadku drukarek fiskalnych konieczna będzie zmiana w programach przypisania tych 
konkretnych towarów do nowych stawek. Samo obniżenie stawki nie jest dla drukarki 
problemem. Problem, czyli schodek podatkowy pojawi się przy powrocie w lipcu ze stawki 
0% na stawkę 5%. Drukarki taki towar zablokują. Dlatego rozwiązania w przypadku drukarek 
są dwa: 

1. Zmiana nazwy towaru. Np. przypisanie do nazwy towaru litery stawki VAT, czyli 
dopisanie do nazwy litery D przy obniżaniu stawki do 0% a potem litery C przy 
powrocie w lipcu do stawki 5%. 

2. Wykonanie zerowania bazy algorytmu weryfikującego nazwy towarów w dowolnym 
czasie od 1 lutego do 31 lipca po zmianie stawki VAT na 0% a przed jej 
podniesieniem na 5%. Zerowanie kasuje historię stawek towarów, więc przy 
podniesieniu w lipcu stawki na 5% będzie pierwszym jej podniesieniem, co nie 
spowoduje blokady. Ta opcja jest dostępna tylko w nowszych drukarkach fiskalnych, 
na pewno we wszystkich drukarkach online. 

MF nie przewiduje żadnego okresu przejściowego na wprowadzenie tych zmian. Obniżenie 
ma się dokonać z dniem 1 lutego (wtorek) a powrót do poprzedniej stawki 5% 1 sierpnia 2022 

 


