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MINISTERSTWO FINANSÓW
Departament Podatku od Towarów i Usług

Warszawa, 22 lutego 2022 roku

Sprawa: Gaz płynny LPG – stawka VAT
Znak sprawy: PT1.812.13.2022

Kontakt: Kancelaria MF
tel. +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl 

Pan Paweł Bielski
Prezes Rady Polskiej Izby Gazu
Płynnego
ul. Gwiaździsta 13 m. 134
01-651 Warszawa
pigp@pigp.pl

Szanowny Panie Prezesie,

w nawiązaniu do wystąpienia z 4 lutego 2022 r. w sprawie opodatkowania gazu płynnego 
LPG przeznaczonego do napędu wózków widłowych, w związku z wprowadzanymi 
regulacjami w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0, Ministerstwo Finansów uprzejmie 
informuje.

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 (CN 2901), skroplonych1.

Towary spełniające warunki określone ww. przepisem przeznaczone do napędu silników 
spalinowych są objęte stawką obniżoną VAT 8% również w przypadku, jeżeli są stosowane do 
napędu silników spalinowych, a więc również np. stosowanych w wózkach widłowych.
W przypadku jednak wątpliwości dotyczących wysokości stawki podatku VAT dla 
konkretnego towaru lub usługi można wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 

1 Zgodnie z art. 146dc pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 
685, z późn. zm.) – dalej: „ustawa o VAT”, wprowadzonym ustawą z dnia 13 stycznia o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196) 
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z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) wydawanej w trybie przepisów 
art. 42a – 42i ustawy o VAT.

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora
Departamentu Podatku od Towarów i Usług

Anna Mytyk

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/


		2022-02-22T18:53:33+0000
	Anna Mytyk




