Planowane zmiany
stawek podatku VAT
Rada Ministrów przyjęła 3 sierpnia 2010 r. Wieloletni Plan Finansowy

3/2010

Państwa na lata 2010 – 2013, zakładając zmiany w ustawie z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, m.in. wzrost stawek
podatku VAT.
Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wieloletni
Plan Finansowy Państwa (dalej: Plan Wieloletni) to plan dochodów
i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu państwa sporządzany
na

cztery

lata

budżetowe.

Plan

Wieloletni

stanowi

podstawę

przygotowywania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy
wyznaczając

m.in.

maksymalny

poziomu

projektowanego

deficytu

budżetowego.

Rada Ministrów
przyjęła 3 sierpnia
2010 r. Wieloletni Plan
Finansowy Państwa,
który zakłada
podwyższenie
wszystkich stawek
podatku VAT o 1 punkt
procentowy od
1 stycznia 2011 r.

Rada Ministrów w przyjętym Planie Wieloletnim zaplanowała podwyższenie
wszystkich stawek podatku VAT o 1 punkt procentowy od 1 stycznia
2011 r. Podwyżka ta ma być tymczasowa i trwać przez okres 3 lat. Ponadto
jako dodatkowy mechanizm zabezpieczający finanse publiczne, plan ten
zakłada warunkową możliwość wprowadzenia kolejnych podwyżek VAT.
Wprowadzenie

dalszych

podwyżek

uzależnione

jest

od

relacji

państwowego długu publicznego do PKB w 2011 i 2012 r. Maksymalna
stawka VAT, akceptowana przez Komisję Europejską nie może jednak
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przekraczać 25%.
Krupa Srokosz Patryas
Niezależnie od powyższego z 7% do 5% spadnie stawka VAT na

ul. Chorzowska 50

podstawowe produkty żywnościowe, do których należą m.in. chleb, nabiał,

40-121 Katowice

przetwory mięsne, produkty zbożowe oraz soki.
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Zakres planowanych zmian do ustawy o VAT zakłada dodatkowo m.in.:
• ograniczenie prawa do odliczeń VAT z tytułu zakupu samochodów
z homologacją ciężarową i odliczania VAT od zużywanego do ich
napędu paliwa,
• wprowadzenie zmian systemowych uniemożliwiających nadużycia np.
w opodatkowaniu VAT handlu złomem,
• dalsza likwidacja zwolnień z posiadania kas fiskalnych w celu jak
najszerszej rejestracji obrotu gospodarczego.

Mamy nadzieję, że powyższa informacja będzie dla Państwa pomocna. Informacje te zostały
sporządzone na podstawie doniesień prasowych, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie
stanowią opinii prawnej ani porady. W celu uzyskania pełnych informacji lub porady prawnej,
prosimy o kontakt.
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