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Szanowny Panie Prezesie,

w nawiązaniu do wystąpienia z 25 stycznia w sprawie opodatkowania gazu LPG w związku 
z wprowadzanymi regulacjami w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0,  Ministerstwo 
Finansów uprzejmie informuje.

Zgodnie z art. 146dc pkt 4 ustawy z dnia 13 stycznia o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług1 od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. stawka podatku VAT wynosi 8% dla  
przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych 
węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz 
gazowych węglowodorów alifatycznych objętych pozycją CN 2901, skroplonych.

Z uzasadnienia do ww. ustawy z 13 stycznia 2022 r. wynika, że z uwagi na to, że ceny 
produktów i usług mają znaczny wpływ ceny paliw, uzasadnione jest – wobec 
postępującego wzrostu inflacji – obniżenie stawki VAT dla tego rodzaju towarów z 23% 
do 8%. Obniżka stawki VAT dotyczy paliw silnikowych, tj. oleju napędowego, 
biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, benzyny silnikowej, gazu skroplonego 
LPG, wykorzystywanych do napędu pojazdów silnikowych, które zostały objęte 
preferencjami w zakresie podatku akcyzowego w rządowej tarczy antyinflacyjnej w grudniu 
2021 r. Przepisy ww. ustawy są zatem w tym zakresie kontynuacją rozwiązań (preferencji) 
zastosowanych wcześniej w odniesieniu do tych konkretnych produktów.

Odnosząc się do kwestii zastosowania prawidłowej stawki VAT dla wskazanych towarów 
należy mieć na uwadze, że stosowanie stawek preferencyjnych VAT, jako odstępstwo 

1 Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw poz. 196

mailto:kancelaria@mf.gov.pl
mailto:kancelaria@mf.gov.pl
mailto:pigp@pigp.pl


2/2 

od ogólnych zasad opodatkowania ma charakter szczególny. Oznacza to, że stawki 
preferencyjne mogą mieć zastosowanie wyłącznie wówczas, kiedy są spełnione warunki do 
ich stosowania wskazane w przepisach prawa. Przepisy dotyczące zwolnień od podatku 
powinny być interpretowane w sposób ścisły.

W przypadku zatem transakcji opodatkowanych VAT dotyczących gazu LPG (importu lub 
sprzedaży), gdy nie jest znane przeznaczenie tego towaru, brak będzie możliwości 
zastosowania stawki 8%. Warunkiem bowiem stosowania stawki obniżonej jest 
przeznaczenie gazu LPG do napędu silników spalinowych. Taka sytuacja wystąpi 
w szczególności np. w przypadku objęcia tego towaru procedurą zawieszenia poboru 
akcyzy i nie będzie znana stawka podatku akcyzowego, która uzależniona jest od jego 
przeznaczenia. W tej sytuacji zastosowanie znajdzie stawka VAT 23%. 

W przypadkach, w których znane jest przeznaczenie gazu LPG i jest on przeznaczony 
do napędu silników spalinowych, znajdzie zastosowanie stawka VAT 8%.

W przypadku wątpliwości dotyczących wysokości stawki podatku VAT dla konkretnego 
towaru lub usługi można wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem 
o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) wydawanej w trybie przepisów art. 42a-42i 
ustawy o VAT2.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor
Departamentu Podatku od Towarów i Usług

Paweł Selera

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/

2 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.)
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