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Zmiany w stawkach VAT od 1 stycznia 2023 roku  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. z początkiem 
2023 r. nastąpi zmian stawek VAT na niektóre towary i usługi. 

Zgodnie z nowymi przepisami, na rok 2023 przedłużono obowiązywanie 0% stawki VAT 
na niektóre towary spożywcze (wymienione w poz. 1-18 załącznika 10 do ustawy o VAT), 
a także przedłużono do 31 czerwca 2023 r. obowiązywanie 0% stawki VAT na nieodpłatną 
dostawę towarów oraz świadczenie usług na cele związane z pomocą ofiarom skutków 
działań wojennych na terytorium Ukrainy (jeśli dostawy są realizowane na rzecz 
Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych, jednostek samorządu 
terytorialnego). 

Podniesiono także ze stawki 0% do 8% VAT na środki poprawiające właściwości gleby, 
stymulatory wzrostu czy podłoża do upraw.  

Rozporządzenie przywraca również (z zastrzeżeniem ww. towarów usług) obniżone  
1 lutego 2022 r. stawki VAT (o czym pisaliśmy tutaj)  tzw. tarczą antyinflacyjną, np. stawki 
23% na paliwa.  

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj. 

Przełożenie wprowadzonych zmian na praktykę firmy może w niektórych przypadkach 
dostarczać znaków zapytania. Zespół VAT w KR Group wspiera naszych klientów  
w takich przypadkach.  
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https://www.krgroup.pl/czasowa-obnizka-vat-od-1-lutego/
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000249501.pdf
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About KR Group 
 

KR Group was established in Poland in 2000. Over the 
years the company has built a considerable position on 
the highly competitive market of accounting, tax, audit, 
payroll and HR services. KR Group applies an excellent 
understanding of business realities to its core services, 
thus attracting the most renowned companies  
in its portfolio of clients. 

 
Expanding in the CEE region?  
Choose a single regional provider 
 
Instead of looking for service providers in each country 
and multiplying your expenses, cooperate with us. We 
can help you unleash your regional synergy by cutting 
unnecessary costs and speeding up your processes. 

Our offer includes a variety of integrated services for 
pan-regional groups in CEE, such as: 

Single point of contact, including dedicated account 
manager and team to facilitate cooperation across 
KR Group offices 

Harmonization of VAT compliance processes and 
one-stop shop for settlement of VAT in the CEE-5 

One-time reporting system, including unified 
management reporting and HR & payroll reporting 

Centralized payment process management 
services 
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Pan-regional tax team capable of dealing with 
cross-border transfer-pricing projects and 
accounting software localization 

Interfaces and integration developed for most 
accounting and reporting software 

Knowledge-sharing tools and procedures 
ensuring time efficiency 

In-house developed accounting data warehouse 
connected with local accounting software. 
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For more information visit our website at www.krgroup.eu 

Contact 
 

Monika Goździewska 
Senior VAT Manager 
 
t: (+48) 539 774 716 
@: m.gozdziewska@krgroup.pl 

 

Company headquarters in Warsaw 
ul. Skaryszewska 7 
03-802 Warsaw, Poland 
 
t: (+48) 22 262 81 00 
@: office@krgroup.pl 

https://www.krgroup.eu/

