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Od 1 lutego 2022 r. zgodnie z Tarczą Antyinflacyjną 2.0 obniżkami stawek VAT do 0
proc. objęte są produkty spożywcze opodatkowane obecnie stawką 5 proc. Są to m.in.
mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, przetwory
ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje czy produkty do żywienia dzieci, np.
kaszki. Jak twierdzą eksperci, rozwiązania zaproponowane w tarczy będą dla
konsumentów odczuwalne i ich ucieszą, jednak będzie to radość krótkotrwała. Od
samej tarczy ceny nie spadną, ich wzrosty raczej zostaną ukryte i tak naprawdę
docelowo przerzucone na obywateli. 
 
 
 

 
 
 
 
- Zdjęcie z ceny podatku VAT zadziała
doraźnie na obniżenie inflacji, powinno
spowodować też jednorazowe
zmniejszenie cen na sklepowych półkach.
Warto jednak pamiętać, że obniżka VAT-u
ma charakter przejściowy, nie trwały -
twierdzi dr Michał Pronobis, ekspert
Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.  
 
 
 
Jak twierdzi dr Pronobis, rząd może sobie
czasowo pozwolić na taki manewr, bo
mimo że niższy VAT uszczupli przychody
do budżetu, to przez rekordową inflację
przychody te są również znacząco wyższe
niż planowane. To rząd jest bowiem
głównym beneficjentem inflacji.
Konsumenci, płacąc więcej za towary
i usługi, płacą również wyższe podatki.
 
 
- Tarcza antyinflacyjna nie rozwiąże problemu rosnących cen, a jedynie przesunie go
w czasie. Z pewnością nie jest to remedium na rzeczywiste problemy. Niemniej jednak
wprowadzenie tarczy może oddziaływać na oczekiwania inflacyjne, a te w pewnym stopniu
przełożyć się na przyhamowanie inflacji - mówi dr Marta Kuc-Czarnecka z Katedry
Statystyki i Ekonometrii Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
 
 

 
 
 
 
- Rozwiązania zaproponowane w tarczy z pewnością będą dla konsumentów odczuwalne
i ich ucieszą, jednakże raczej krótkotrwale, bowiem zastosowane obniżki nie są w istocie
żadną formą walki z inflacją, tylko jej odraczaniem w czasie. Wszak kiedyś tarcza się
skończy i ceny podskoczą o te wszystkie wyzerowane podatki - tłumaczy dr Monika Szyda
z Zakładu Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. - Dla konsumentów
będzie to ponowny szok. Tym bardziej że powrót do starego VAT-u i akcyzy będą
równoznaczne dla producentów ze zwyżką kosztów (np. paliwa, transportu), zatem
ceny będą nadal rosnąć. Sklepikarze mogą również nie o całość obniżonych podatków
zmniejszyć ceny, zatem skonsumują część upustu dla klientów, chcąc zapewnić sobie bufor
bezpieczeństwa lub po prostu z uwagi na presję osiągania zysków.
 
 

Od samej tarczy antyinflacyjnej ceny nie spadną 
 
 
 
Jak wyjaśnia dr Szyda, od samej tarczy ceny nie spadną, ich wzrosty raczej zostaną ukryte
i tak naprawdę docelowo przerzucone na obywateli.  
 
 
 

 
 
 
 
- Jednocześnie możliwe jest, że nie wszędzie zobaczymy proporcjonalny spadek cen.
Obniżenie VAT-u może zostać wykorzystane na podwyższenie marż w sektorze handlowym.
Od nowego roku w sektorze przedsiębiorstw pojawiły się bowiem nowe istotne presje
kosztowe (Nowy Ład, nasilające się żądania płacowe, wyższe rachunki za prąd i gaz) -
dodaje dr Pronobis. - Na dłuższą metę - obniżka VAT-u, mimo że doraźnie obniży bieżącą
inflację, wcale nie obniży presji inflacyjnej. Żeby faktycznie zdusić źródła inflacji, potrzebne
jest kosztowne schłodzenie gospodarki i podjęcie strukturalnych działań. Tarcze inflacyjne

Z początkiem lutego 2022 r. wejdzie w życie kolejny element tarczy antyinflacyjnej - obniżka stawki podatku

VAT od większości produktów spożywczych. W związku z tym pracownicy Inspekcji Handlowej rozpoczną

kontrole cen w wybranych placówkach handlowych.

fot. 123rf/stokkete

Będą kolejne podwyżki stóp procentowych. Działania RPP niewystarczające

Obniżki cen dla biznesu i ochrona odbiorców gazu

Budżety Gdańska i Sopotu na 2022 r. przyjęte. Oba okrojone

zobacz wszystkie (484)

Wiadomości

Zerowy VAT na żywność. Obniżki …  (8 opinii)

Na dyżurach wyjaśnią Polski Ład  (119 opinii)

DCT Gdańsk. Rekordowy wyniki  (121 opinii)

Koncesje Lotosu w Norwegii  (64 opinie)

zobacz wszystkie (47)

W skrócie

Sescom chce kupić brytyjską spółkę  (7 opinii)

Młodzi w biznesowym turnieju 

Inflacja przekroczyła już 6 proc.  (149 opinii)

zobacz więcej (5)

Historie sukcesu

Wszystkie biznesy Waldemara
Ostrowskiego
30 października 2021 (87 opinii)

zobacz więcej (1330)

Filmy

0:00

Samochodowiec wpływa do
portu

Food hall - biznes
skazany na sukces? 

6 grudnia 2021
(149 opinii)

zobacz więcej  (12)

Moim zdaniem

zobacz więcej (30)

Trójmiasto Deluxe

Amaro gotował w Gdańsku
22 stycznia 2022 (138 opinii)

Strefa start-up

Tłumy uczestników konferencji In…  (98 opinii)

2503

Zobacz wyniki (17)

Co najbardziej zdrożało w
ostatnich miesiącach?

produkty pierwszej potrzeby
(żywność, kosmetyki)

usługi

paliwo

media (prąd, gaz)

koszty kredytu

zupełnie nie odczuwam
podwyżek

WOŚP Karuzela GNA Wilki akustycznie Śnieg - spektakl gościnny Jan Traczyk Laboratorium pieśni Kabaret skeczów męczących +318 »

Gospodarka morska Praca Inwestycje biurowe Historie sukcesu Strefa start-up Moim zdaniem więcej

Biznes Szukaj w Trójmieście 
Kino Mapa Ogłoszenia Forum Komunikacja Raport

https://biznes.trojmiasto.pl/Zerowy-VAT-na-zywnosc-Obnizki-cen-krotkotrwale-i-bez-duzego-wplywu-na-inflacje-n163494.html#opinie
https://www.gov.pl/web/finanse/tarcza-antyinflacyjna-20-zlagodzi-skutki-inflacji-i-zmniejszy-jej-koszty-dla-polakow
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Boze-Narodzenie-2021-Ile-wydamy-na-swieta-w-2021-roku-n162744.html
https://www.trojmiasto.pl/Politechnika-Gdanska-o689.html
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Slowa-roku-pandemia-inflacja-kryzys-Z-czym-mierzy-sie-biznes-n162345.html
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Nizszy-VAT-na-paliwa-Obnizki-juz-od-lutego-n163184.html
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/20-miliardow-do-wziecia-przez-samorzady-w-drugiej-edycji-Polskiego-Ladu-n162948.html
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Wyzsze-rachunki-za-prad-w-2022-r-Nowa-taryfa-URE-n162372.html
https://r.trojmiasto.pl/www/delivery/cl.php?bannerid=35170&zoneid=366&sig=f10f29358f70cda8411e249abad524892c9504cbd4c05590b8fe704db76b3fd2&oadest=http%3A%2F%2Fwww.agentka4you.pl%2F
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Podwyzki-stop-procentowych-2021-n161189.html
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Obnizki-cen-dla-biznesu-i-ochrona-odbiorcow-gazu-n163357.html
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Budzety-Gdanska-i-Sopotu-na-2022-r-przyjete-Oba-okrojone-n162501.html
http://biznes.trojmiasto.pl/archiwum/wiadomosci/
http://biznes.trojmiasto.pl/archiwum/wiadomosci/
https://biznes.trojmiasto.pl/Zerowy-VAT-na-zywnosc-Obnizki-cen-krotkotrwale-i-bez-duzego-wplywu-na-inflacje-n163494.html
https://biznes.trojmiasto.pl/Chcesz-zrozumiec-Polski-Lad-Przyjdz-na-dyzur-n163500.html
https://biznes.trojmiasto.pl/DCT-Gdansk-rekord-kontenery-pierwsze-miejsce-na-Baltyku-n163490.html
https://biznes.trojmiasto.pl/Cztery-nowe-koncesje-Lotosu-w-Norwegii-n163450.html
http://biznes.trojmiasto.pl/archiwum/w-skrocie/
http://biznes.trojmiasto.pl/archiwum/w-skrocie/
https://biznes.trojmiasto.pl/Sescom-chce-kupic-brytyjska-spolke-Transakcja-za-837-mln-funtow-n162008.html
https://biznes.trojmiasto.pl/Mlodzi-w-biznesowym-turnieju-n161755.html
https://biznes.trojmiasto.pl/Inflacja-przekroczyla-juz-6-proc-n160991.html
http://biznes.trojmiasto.pl/archiwum/historie-sukcesu/
http://biznes.trojmiasto.pl/archiwum/historie-sukcesu/
https://biznes.trojmiasto.pl/Na-swoim-Marion-Waldemara-Ostrowskiego-czyli-od-4-8-myc-po-Be-Beauty-Care-n161022.html
https://tv.trojmiasto.pl/serwis,Biznes,17.html
https://tv.trojmiasto.pl/
https://tv.trojmiasto.pl/Samochodowiec-wplywa-do-portu-Gdansk-23-01-2022-video-66559.html
https://biznes.trojmiasto.pl/Food-hall-chwilowy-trend-czy-biznes-skazany-na-sukces-n162149.html
https://biznes.trojmiasto.pl/Food-hall-chwilowy-trend-czy-biznes-skazany-na-sukces-n162149.html
http://biznes.trojmiasto.pl/archiwum/moim-zdaniem/
http://biznes.trojmiasto.pl/archiwum/moim-zdaniem/
http://deluxe.trojmiasto.pl/archiwum/aktualnosci/
http://deluxe.trojmiasto.pl/archiwum/aktualnosci/
https://kulinaria.trojmiasto.pl/Wojciech-Modest-Amaro-z-farmy-prosto-na-stol-n163524.html
http://biznes.trojmiasto.pl/archiwum/strefa-start-up/
https://biznes.trojmiasto.pl/W-Gdansku-trwa-najwieksza-konferencja-technologiczna-n160484.html
https://biznes.trojmiasto.pl/Konkurs-Broker-Zagraniczny-n158624.html
https://www.trojmiasto.pl/ankiety/Co-najbardziej-zdrozalo-w-ostatnich-miesiacach-ank58764.html
https://www.trojmiasto.pl/wosp
https://kultura.trojmiasto.pl/KARUZELA-GNA-imp514245.html
https://imprezy.trojmiasto.pl/Wilki-Akustycznie-30-lecie-imp512224.html
https://kultura.trojmiasto.pl/Snieg-s3700.html
https://imprezy.trojmiasto.pl/Janek-Traczyk-koncert-walentynkowy-imp515074.html
https://imprezy.trojmiasto.pl/Laboratorium-piesni-imp514900.html
https://kultura.trojmiasto.pl/Kabaret-Skeczow-Meczacych-Polska-Misja-Kosmiczna-imp514994.html
https://imprezy.trojmiasto.pl/kalendarz-imprez/patronat,1.html
https://r.trojmiasto.pl/www/delivery/cl.php?bannerid=35414&zoneid=895&sig=c151213b469049f58698249e9b87759ce7ca241a0cf686789e8da3d0907f34b8&oadest=https%3A%2F%2Fwww.portgdansk.pl%2Fport%2Fkamery%2F
https://biznes.trojmiasto.pl/archiwum/gospodarka-morska
https://biznes.trojmiasto.pl/archiwum/rynek-pracy
https://biznes.trojmiasto.pl/inwestycje/
https://biznes.trojmiasto.pl/archiwum/historie-sukcesu/
https://biznes.trojmiasto.pl/archiwum/strefa-start-up
https://biznes.trojmiasto.pl/archiwum/moim-zdaniem
https://www.trojmiasto.pl/
https://biznes.trojmiasto.pl/
https://kino.trojmiasto.pl/
https://mapa.trojmiasto.pl/
https://ogloszenia.trojmiasto.pl/
https://forum.trojmiasto.pl/
https://komunikacja.trojmiasto.pl/
https://www.trojmiasto.pl/raport/


i rekompensaty dla gospodarstw domowych mają w tym sensie paradoksalnie
charakter proinflacyjny. Doraźnie hamują inflację tu i teraz, ale jednocześnie utrudniają
i wydłużają proces jej systemowego obniżania.
 
 
W podobnym tonie wypowiada się też dr Kuc-Czarnecka. 
 
 
 
- Pomimo wprowadzenia zerowej stawki VAT ceny produktów spożywczych znacząco nie
spadną, a już najprawdopodobniej nie spadną w długim okresie. Należy w tym miejscu
również wspomnieć o asymetrii reakcji zmian cen na zmiany VAT-u, tj. ceny silniej reagują
na podwyżkę VAT-u (większy wzrost cen niż wzrost VAT-u) niż na obniżki VAT-u (z reguły
obniżka cen jest mniejsza niż obniżka VAT-u), jest to szczególnie widoczne w produktach
o niskiej marży - dodaje. - Moim zdaniem obniżenie cen detalicznych produktów szybko
zostanie zniwelowane przez rosnące koszty produkcji i transportu, które w dużej
mierze wynikają z rosnących cen energii. Możliwe jest więc zatem, że sieci handlowe
zastosują się do apelu premiera (wytycznych rządu) i obniżą ceny o podatek VAT, ale
najprawdopodobniej po kilku tygodniach ceny powrócą do poziomu sprzed podwyżek.
Pamiętajmy również, że tarcza ma obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r., po tym
okresie najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z gwałtownym wzrostem cen.
 
 

Tarcza jest, ale oręża do walki z inflacją brak 
 
 
 
- Rezygnacja z VAT-u i akcyzy to niższe wpływy podatkowe, straci więc budżet. Po stronie
wydatków nie widać natomiast cięć (pożądanych w sytuacji wysokiej inflacji), zatem rząd
będzie zadłużał gospodarkę - mówi Monika Szyda. - Wzrośnie najpewniej deficyt, zatem
powiększy się dług publiczny, który spłacać będą przyszłe pokolenia. Czyli tarcza jest
w istocie na koszt społeczeństwa. Walka z inflacją na takim poziomie, jaki mamy, może
być skuteczna, tylko gdy zastosuje się twarde działania należące do restrykcyjnej polityki
fiskalnej i restrykcyjnej polityki monetarnej. Poza podwyżką stóp procentowych innych
działań rząd nie podejmuje. Rząd, który nie chce się narazić swojemu elektoratowi,
z pewnością po inne narzędzia, bardziej radykalne - na razie nie sięgnie. Reasumując,
można stwierdzić, że tarcza jest, ale oręża do walki z inflacją - wciąż brak.
 
 

Urzędnicy będą monitorowali obniżki cen w sklepach 
 
 
 
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny zaapelował do
sprzedawców o obniżki cen produktów spożywczych po ustawowych zmianach podatku VAT
od 1 lutego 2022 r. Na specjalnym spotkaniu z branżą zapowiedział też działania UOKiK
i Inspekcji Handlowej, w tym stały monitoring cen wybranych artykułów żywnościowych
i piętnowanie negatywnych praktyk sprzedawców. 
 
 
 

 
 
 
 
- Od przyszłego tygodnia zaczynamy stały monitoring cen produktów spożywczych. Do
sprawdzanego przez nas cyklicznie koszyka włożymy m.in. takie produkty, jak pieczywo,
nabiał, warzywa czy owoce. Wartość koszyka dóbr podstawowych będziemy monitorować
w największych sieciach handlowych w Polsce. Chcemy zweryfikować reakcję
sprzedawców na ustawowe obniżki. Zachęcamy również mniejszych przedsiębiorców do
odpowiedzialności i niewykorzystywania sytuacji do podnoszenia cen i marż kosztem
konsumentów - mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
 
 

 
 
 
 
- Niewyobrażalne jest to, w jaki sposób konsumenci mieliby rozliczać sklepikarzy - będzie
fala donosicielstwa, hejtu? Z pewnością nie jest to dobry pomysł, rynek zareaguje na niego
raczej nerwowo i z oburzeniem, zwłaszcza po stronie sklepikarzy, których na starcie
postawiono w roli potencjalnie nieuczciwych - komentuje dr Monika Szyda.
 
 

Będą kary za naruszenia zbiorowych interesów konsumentów 
 
 
 
W związku z wprowadzeniem zerowego podatku VAT na artykuły żywnościowe pracownicy
Inspekcji Handlowej w ostatnim tygodniu stycznia 2022 r. rozpoczną działania w wybranych
placówkach handlowych.  
 
 
 

 
 
 
 
Swoją analizą prezes UOKiK objął koszyk kilkunastu produktów podstawowych, w tym
masło, mleko, chleb, olej, cukier, mąkę, jajka, nabiał, mięso czy warzywa i owoce.
Dodatkowo w trakcie rozeznania inspektorzy sprawdzą, czy sprzedawca umieścił przy kasie
informację o obowiązującej od lutego do końca lipca 2022 r. obniżce do zera stawki VAT na
towary spożywcze.  
 
 
 
Kolejnym krokiem mogą być postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów
konsumentów, za które grozi kara do 10 proc. obrotu. Prezes UOKiK nie wyklucza działań
również wobec innych podmiotów. 
 
 
 
- Nie spodziewałabym się krwiożerczej walki cenowej pomiędzy dużymi sieciami
handlowymi, a raczej zagrywek PR-owych i "graniem" obniżkami cen produktów najbardziej
podstawowych (np. mleko, masło, cukier, jajka, chleb), bowiem te zostaną najszybciej
zauważone przez konsumentów. Zakładam, że w przypadku wielu pozostałych
produktów ceny nie zostaną obniżone, a jedynie zamrożone. Biorąc pod uwagę dużą
presję kosztową, może to być najkorzystniejsze rozwiązanie dla dużych graczy -
podsumowuje dr Marta Kuc-Czarnecka. - A mali? Cóż... jak zwykle będą na przegranej
pozycji, stojąc w rozkroku pomiędzy chęcią przyciągnięcia i/lub utrzymania klienta
a ratowaniem swojej rentowności.

Robert Kiewlicz
r.kiewlicz@trojmiasto.pl
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Widok wątków Od najstarszych 

17 min

Widz

Ale nas wywałowali.

Właśnie sklep Lidl podniósł cenę sera feta z 8 na 9 złotych. Czyli ponad 10%. Zaraz obniży o
5%. 
 
Feta będzie kosztowała 8,50 czyli więcej niż przedwczoraj. Polski wał.

4 0 Zgłoś Odpowiedz

16 min

Erazmus

Najlepsze jest to, że w pewnych mediach inflacja(tak jak wszystkie inne problemy i
kryzysy)to wina...Tuska:) Co z tego, że złotówka systematycznie umacniała się do
samego końca rządów tej złej szatańskiej platformy:)

2 1 Zgłoś Odpowiedz

10 minXxxx (1)

Tak się robi ze wszystkimi cenami najpierw drogo potem podwyższamy cenę jeszcze drożej a
za chwilę podnosimy do poprzedniej z napiskiem promocja . 
 
Jeszcze artykuł jak to w polskim ładzie umowy zlecenie dostaną mniej gdzieś trzeba było tą
kasę znaleźć i nie tylko tam by znów ktoś inny dostał . Faktycznie to jest niezły polski wał
przyprawiany olbrzymią ilością przypraw tak jak stare mięso i na grilla.

1 0 Zgłoś Odpowiedz

9 minW biedronce przed podwyżkami Kawa MkCafe kosztowała 18zł w promocji czasem
14zł

Niedawno pojawily się napisy że produkt bez Vat i cena nagle 24zł! 
 
 
 
No to już bardziej ohydnego oszustwa nie można było zrobić. 
 
a może rządzący nie mają świadomości jak sklepikarze postępują i trzeba ich uświadomić?

2 0 Zgłoś Odpowiedz

5 minNajlepszy przewał jest na kwocie wolnej od podatku

Dali 30 tys, ale jednocześnie podwyższyli składkę NFZ do 9% bez możliwości odliczenia od
podatku. 
 
 
 
W ten sposób każdy kto zarabia więcej niż 1500 zł traci na Polski Ładzie  
 
 
 
#pdk

1 0 Zgłoś Odpowiedz

2 minw Lidlu od 2 tygodni podwyżki zrobili

Kupuje dzieciom te same produkty: 
 
 
 
Serki z 2,29 na 2,59 
 
Mleko 2% z 2,29 na 2,49 
 
Płatki z 2,59 na 2,99 
 
 
 
Itd teraz jak obniżę o 5% to wyjdzie tyle samo co na początku stycznia

2 0 Zgłoś Odpowiedz

1 minA czy ludzie wiedza ze ta drożyzna to nie tylko efekt niskich stop procentowych?

Glapinski drukuje na potęgę żeby zaspokoić marnotrawstwo nieudaczników rządowych. Przez
ponad 6 lat kaczynski i jego przydu-pasy prowadzili taka politykę ze nagle są zaskoczeni ze gaz
podrożał albo ze są koszty emisji. Ignorowanie problemów jak np Turowa czy wyroków
trybunału europejskiego jest niepoważne. To nie Polska piaskownica gdzie Ziobro steruje
prokuratura

0 0 Zgłoś Odpowiedz
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