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Zasady funkcjonowania podatku VAT
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Zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce
Hierarchia aktów prawnych w zakresie VAT
Dyrektywa 112
UPTU, Rozporządzenia UE

Dyrektywa 112

Rozporządzenia

 Dyrektywa 112: Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 26 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego
systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE Nr L347)
 UPTU: Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 roku, poz.
2174 ze zm. – t.j. ze zm.)

Zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce
Hierarchia aktów prawnych w zakresie VAT
Jeżeli porównanie treści transponowanego przepisu dyrektywy i unormowania krajowego
wskazuje, że nadanie uregulowaniu krajowemu znaczenia wynikającego z bezwarunkowej i
precyzyjnej normy unijnej prowadziłoby do sprzeczności z gramatycznym brzmieniem przepisu
krajowego, sąd powinien – jeśli podatnik domaga się zastosowania tej normy w sposób
określony w dyrektywie – odmówić zastosowania normy prawa krajowego i umożliwić mu
skorzystanie z unormowania wspólnotowego. Jeżeli jednak podatnik uznaje za korzystniejsze
zastosowanie wadliwie sformułowanej w procesie transpozycji normy krajowej, brak jest podstaw
do dokonywania wykładni prowspólnotowej tej normy, prowadzącej do wykładni contra legem i
nakładania na obywatela obowiązków wynikających tylko z samej dyrektywy.
(wyrok NSA z 08-04-2011, sygn. akt: I FSK 659/10)

Zasady funkcjonowania podatku VAT w Polsce
System podatku wszechfazowego netto:
Podatnik 1

Podatnik 2

100 netto
123 brutto

Podatnik 3

200 netto
246 brutto

300 netto
369 brutto

Do
urzędu:
23 – 0 = 23

46 – 23 = 23

Konsument

69 – 46 = 23

JST jako podatnik VAT

Art. 15 UPTU

JST jako podatnik VAT (Art. 15 UPTU)
Podatnikami są:

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby
fizyczne,
wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą,
bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Działalność gospodarcza: wszelka działalność producentów, handlowców lub
usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także
działalność osób wykonujących wolne zawody.

JST jako podatnik VAT (Art. 15 UPTU)

Art. 15 UPTU

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy:
 w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały
one powołane,
ale
 z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Wyjątki – pomimo umowy bez VAT są również opłaty za:
 korzystanie z gminnych dworców komunikacyjnych (wyrok NSA z 6 listopada 2014 r., sygn. akt I FSK
1644/13);
 korzystanie z gminnych przystanków (wyrok NSA z 26 marca 2015 r., sygn. akt I FSK 472/14)

JST jako podatnik VAT (Art. 15 UPTU)

Art. 15 UPTU

Przykładowe dochody JST które nie podlegają przepisom UPTU:
 Opłata adiacencka;
 Opłata targowa;
 Opłaty parkingowe;
 Opłata skarbowa;
 Opłata za licencję przewozową;
 Opłata za udostępnienie informacji różnym podmiotom;
 Opłaty specjalne – za wydawanie zezwoleń, pozwoleń, legitymacji, wypisów,
zaświadczeń itp.

JST jako podatnik VAT (Art. 113 UPTU)
Od podatku VAT zwolniono sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży
nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł (bez VAT).

Zwolnienie traci moc  przekroczenie tej kwoty (opodatkowaniu podlega cała kwota, a nie tylko
nadwyżka).
Utrata prawa do zwolnienia:


(…) dostawa towarów akcyzowych ale z wyjątkiem samochodów osobowych (innych niż
nowe) zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji.

Po utracie prawa do zwolnienia - można powrócić do zwolnienia po upływie roku, licząc od końca
roku, w którym utracono to prawo.

JST jako podatnik VAT (Art. 15 UPTU) Art. 15 UPTU
Samorządowa jednostka budżetowa a definicja podatnika:
Wyrok TSUE z 29-09-2015 w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław:
Gminne jednostki budżetowe nie spełniają kryterium samodzielności/niezależności ponieważ:
 wykonują działalność gospodarczą powierzoną im w imieniu i na rachunek gminy;
 nie odpowiadają one za szkody spowodowane tą działalnością, ponieważ odpowiedzialność tę ponosi wyłącznie gmina;
 nie ponoszą również ryzyka gospodarczego związanego z rzeczoną działalnością, ponieważ nie dysponują własnym
majątkiem, nie osiągają własnych dochodów i nie ponoszą kosztów dotyczących takiej działalności, bowiem uzyskane
dochody są wpłacane do budżetu gminy, a wydatki są pokrywane bezpośrednio z tego budżetu.
W konsekwencji, wszystkie czynności dokonywane przez gminne jednostki budżetowe powinny być rozliczane przez
jednostkę, która je utworzyła.
Zapadł też już wyrok NSA w tej sprawie (I FSK 2008/15 z 30 listopada 2018 roku).

JST jako podatnik VAT (Art. 15 UPTU)
Samorządowy zakład budżetowy (SZB) a definicja podatnika:
Uchwała NSA z 26-10-2015, sygn. akt: I FPS 4/15:

1. SZB nie ma osobowości prawnej:
a) działa w imieniu i na rachunek podmiotu, który go utworzył,
b) kierownik SZB działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa.
2. SZB realizuje tylko zadania własne JST w zakresie gospodarki komunalnej o charakterze czynności użyteczności
publicznej.
3. Wydzielenie mienia na rzecz SZB ma jedynie charakter organizacyjny. Mienie pozostaje w bezpośrednim władztwie
JST, która określa zasady gospodarowania mieniem wydzielonym na potrzeby SZB.
4. Odpowiedzialność za zobowiązania SZB ponosi JST, która go utworzyła. JST przejmuje również zobowiązania SZB w
przypadku jego likwidacji.
Zatem – w świetle kryteriów samodzielności podatnika wskazanych w wyroku TSUE z 29-09-2015 r. (C-276/14), nie
można uznać, że SZB wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu, na własny rachunek i własną
odpowiedzialność oraz że ponosi on związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ryzyko gospodarcze.

Zasady ogólne VAT i rodzaje
działalności podejmowanych przez JST

Czynności podlegające VAT
Czynności podlegające podatkowi VAT są to czynności wykonywane przez podatnika VAT w ramach
prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.
Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy...
Czynności JST

Podlegające VAT
Opodatkowane (np.
stawka 23% lub 8%)

Zwolnione (zw)

Niepodlegające VAT (NP)

Przedmiot opodatkowania – lista (Art. 5 UPTU)
1)towary przy likwidacji działalności
2)odpłatne świadczenie usług
3)WDT / WNT / przemieszczenia
4)import towarów
5)odpłatna dostawa towarów
6)sprzedaż wysyłkowa
7)dostawa towaru poza terytorium kraju (NP)

8)świadczenie usług poza terytorium kraju (NP)
9)dostawa rozliczana na zasadzie odwrotnego obciążenia
10)import usług / nabycie z odwrotnym obciążeniem

Przedmiot opodatkowania – przykłady (Art. 5 UPTU)
Nieodpłatne świadczenia a nieodpłatne przekazania pomiędzy gminą i jej jednostkami
organizacyjnymi oraz ewentualnie spółką komunalną:
 Jednostka budżetowa – brak konsekwencji w VAT (Uchwała I FPS 1/13);
 Zakład budżetowy - brak konsekwencji w VAT (Uchwała I FPS 4/15);
 Spółka komunalna – może powstać nieodpłatne świadczenie na gruncie VAT (Uchwałą I FPS
4/15);
 Instytucja kultury - może powstać nieodpłatne świadczenie na gruncie VAT (Uchwałą I FPS
4/15);
Odrębna osobowość prawna kapitałowych spółek komunalnych oznacza możliwość m.in.
samodzielnego zadłużania się np. na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. (…) Samodzielność
komunalnych spółek kapitałowych zwłaszcza pod względem finansowym, a w szczególności pod
względem zadłużania się na realizację inwestycji odróżnia te podmioty od zakładów budżetowych
właśnie w kwestii ich samodzielności.
Uchwała NSA z 26-10-2015, I FPS 4/15

Obowiązek podatkowy – zasada ogólna (Art. 19a UPTU)
Obowiązek podatkowy powstaje:
 z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi
Zgodnie z tą regulacją podatek stanie się wymagalny w miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania
usługi i co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy.

Rezygnacja z dotychczasowego generalnego powiązania momentu powstania obowiązku podatkowego
również z datą wystawienia faktury.
Przykład:
W dniu 30 maja szkoła sprzedała obiad w stołówce. Obiad został opłacony w kasie
w momencie wydania posiłku. Nabywca nie był podatnikiem VAT. Kiedy powstał obowiązek podatkowy z
tytułu tej dostawy?
Rozwiązanie:
Obowiązek podatkowy powstał z chwilą dokonania dostawy tj. 30 maja.

Obowiązek podatkowy – wyjątki (Art. 19a UPTU)
Obowiązek podatkowy powstaje z momentem:


wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności, z tytułu:
 Dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 Świadczenia usług:
o Telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne;
o Dostawa wody, odprowadzanie ścieków i podobne;
o Najem, dzierżawa, leasing i podobne;
o Stała obsługa prawna i biurowa;

Przykład:
Najem części nieruchomości na cele usługowe (sklepik szkolny, sale na zajęcia lekcyjne, lokale dla
podmiotów gospodarczych).

Obowiązek podatkowy – zaliczki (Art. 19a UPTU)
Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty,
obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Wyjątki (poprzedni slajd):
 dostawa energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 świadczenia tzw. „usług ciągłych”:
 Telekomunikacyjne i radiokomunikacyjne;
 Dostawa wody, odprowadzanie ścieków i podobne;
 Najem, dzierżawa, leasing i podobne;
 Stała obsługa prawna i biurowa.
 z wyjątkiem importu usług
Treść tego obowiązku [podatkowego] w dacie jego powstania kształtuje podstawę opodatkowania, stawki
podatkowe oraz zwolnienia podatkowe.
Wyrok NSA z 20-01-2016, sygn. akt: I FSK 1444/14

Refakturowanie (Art. 7,8 UPTU)
W przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że
pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że
dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.
W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze
udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.
 Każdy z uczestników „łańcucha” dokonuje swojej, odrębnej dostawy towaru lub wykonuje
swoją, odrębną usługę.

Refakturowanie – zasady ogólne (Art. 7,8 UPTU)
Podstawowe zasady refakturowania:
 zamiar
nabycia
–
wyrażony
w
momencie
zakupu,
częściowo
lub
w całości na rzecz osoby trzeciej;
 zlecenie nabycia usługi musi wynikać z umowy (może być również ustna);
 usługa nie jest częścią składową usługi kompleksowej - bez jakichkolwiek modyfikacji jest
odsprzedawana dalej;
 na usługę nabytą wystawiona jest faktura VAT;
 stawka na refakturze jak na fakturze nabycia, z wyjątkiem importu usług;
 na refakturowaniu nie można zarabiać (taka sama kwota do przeniesienia).

Obowiązek podatkowy - refakturowanie (Art. 19a UPTU)
Jaka jest data powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu? Data faktury? Data
sprzedaży? Data refaktury?
Prawidłowe postępowanie przy refakturowaniu:

1.

ustalamy datę wykonania usługi;

2.

ustalamy datę powstania obowiązku podatkowego:
 obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych (sprzedaż);
 obowiązek podatkowy na zasadach szczególnych;

Refaktura (fikcja prawna) = rozliczenie danego świadczenia jako 2 usługi, ale data sprzedaży jest ta
sama.
wyrok NSA z 3 września 2013 roku (I FSK 1304/12).

Refakturowanie mediów przy najmie
NAJEM: Bardzo ważne orzeczenie NSA (I FSK 944/15 - Wyrok NSA, 2015-07-10):
 Media (zużycie wody, energii elektrycznej i cieplnej, odprowadzanie ścieków):
odrębne świadczenia od usługi najmu, jeżeli najemca ma możliwość wyboru sposobu korzystania z
danych towarów i usług poprzez decydowanie o wielkości zużycia (kryteria umożliwiające określenie
faktycznego zużycia mediów), w szczególności wskazania liczników. Możliwe jest jednak przyjęcie
przez strony umowy innego sposobu ustalenia faktycznego zużycia mediów np. w oparciu o liczbę
osób korzystających z wynajmowanych pomieszczeń.
 Wywóz nieczystości, sprzątanie części wspólnych:
odrębne od usługi najmu, jeżeli najemca ma możliwość dokonania wyboru świadczeniodawcy tych
usług (nie ważne jest czy z tej możliwości skorzystał ale samo jej istnienie).
 Wywóz nieczystości - od 01-07-2013 roku:
zarówno wynajmujący jak i najemca nie mają możliwości dokonania wyboru świadczeniodawcy tych
usług. Opłata za wywóz nieczystości stanowi zatem nieodłączny element usługi najmu i powinna być
traktowana jako jedna usługa z najmem.

Obowiązek podatkowy - refakturowanie (Art. 19a UPTU)
Przykłady:
 Usługa hotelowa z 14 na 15 czerwca. Faktura za usługę 16 czerwca. Refaktura 7 sierpnia. Data
wykonania usługi (=MPOP) - czerwiec.
 Usługa informatyczna z 11 maja. Faktura 2 czerwca. Refaktura 12 czerwca. Data wykonania
usługi (=MPOP) - maj.
 Usługa najmu za okres maj. Faktura za usługę 11 czerwca. Refaktura 8 lipca. Data wykonania
usługi - maj (ostatni dzień maja). MPOP - data wystawienia refaktury albo upływ terminu
płatności (w zależności co wystąpi wcześniej).

Podstawa opodatkowania (Art. 29a UPTU)
Podstawa opodatkowania czyli wartość netto
to wartościowe lub ilościowe ujęcie przedmiotu podatku
Wszystko, co stanowi zapłatę, którą dostawca/usługodawca otrzymał (np: zaliczki) lub ma otrzymać
z tytułu sprzedaży włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym
charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę.
Podstawa opodatkowania obejmuje również:
 podatki, cła, opłaty i podobne, z wyjątkiem kwoty podatku
 koszty dodatkowe (prowizje, transport, ubezpieczenie, koszty opakowania).
Czy kaucje należy zaliczyć do podstawy opodatkowania?

Podstawa opodatkowania (Art. 29a UPTU)
Podstawa opodatkowania a dotacja
Wykładnia ścisła prowadzi do wniosku, że tylko subwencje bezpośrednio wpływające na cenę
transakcji podlegają opodatkowaniu. Natomiast inne subwencje (dotacje) nie wchodzą tym samym do
podstawy opodatkowania, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu VAT.
Wyrok WSA we Wrocławiu 26-09-2008 r, I SA/Wr 719/08 (prawomocne)

Jeśli subwencja (dotacja) wpływa znacznie na cenę transakcji w ten sposób, że cena jest niższa, to
można kompensować niższy wpływ z podatku opodatkowując subwencję (dotację). Zastosowanie VAT
do udzielonej subwencji (dotacji) pozwala utrzymać wpływ z podatku na tym samym poziomie, gdy
żadna subwencja (dotacja) nie była udzielana
pkt 12, 13 opinia rzecznika generalnego Jacobsa z 25-09-1997 r, sprawa C-384/95; pkt 48 opinia
rzecznika generalnego Geelhoeda z 27-11-2003 r, sprawy połączone C-381/01; C-495/01; C-144/02;
C-463/02

Podstawa opodatkowania (Art. 29a UPTU)
Zatrzymanie zadatku również nie stanowi podstawy opodatkowania:
Podczas gdy w przypadku prawidłowego wykonania umowy zadatek podlega odliczeniu od ceny usług (…)
i w związku z tym podlega on podatkowi VAT, to zatrzymanie zadatku będące przedmiotem sprawy przed
sądem krajowym jest z kolei konsekwencją odwołania rezerwacji przez klienta zgodnie z przyznanym mu
prawem i służy naprawieniu szkód poniesionych przez to przedsiębiorstwo w wyniku odstąpienia. Takie
odszkodowanie nie stanowi wynagrodzenia za świadczenie i nie stanowi części podstawy opodatkowania
podatkiem VAT

(…) ani zapłata, ani zatrzymanie zadatku, ani jego zwrot w podwójnej wysokości nie należą do zakresu
art. 2 ust. 1 szóstej dyrektywy
Wyroki TSUE z 01-07-1982 r. w sprawie C-222/81 BAZ Bausystem oraz z 18-07-2007 r. w sprawie C277/05 Société thermale d’Eugénie-les-Bains

Podstawa opodatkowania (Art. 31a UPTU)
KURS WYMIANY WALUT OBCYCH:
Zasada główna – stosowanie kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku
podatkowego;
Możliwość wyboru sposobu przeliczania kwot na złote według ostatniego kursu wymiany
opublikowanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) na ostatni dzień poprzedzający dzień
powstania obowiązku podatkowego.
Wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego - przeliczenia na złote dokonuje
się według kursu średniego danej waluty obcej na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień
wystawienia faktury.
Czy można stosować zamiennie w zależności od okazji?

Podstawa opodatkowania (Art. 29a UPTU)
Niezmiennie konieczne jest dysponowanie potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez
nabywcę przed upływem terminu do złożenia deklaracji.
Uzyskanie potwierdzenia po ww. terminie – korekta za okres uzyskania;
Warunku posiadania potwierdzenia nie stosuje się w przypadku:
 eksportu towarów i WDT, dostawy towarów i świadczeniu usług poza terytorium kraju,
sprzedaży energii, usług telekomunikacyjnych …;
 gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury
korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie,
że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej
 obniżenie następuje w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały
łącznie spełnione ww. przesłanki.

Wysokość opodatkowania – stawki (Art. 41, 146a UPTU)
Stawka podstawowa 23 % - stosujemy ją jeżeli nie mają zastosowania pozostałe stawki oraz
zwolnienia:
 Najem lokali i sal na cele użytkowe;
 Dostawa terenów niezabudowanych (MPZP lub decyzja o WZ);
 Dostawa niektórych budynków i budowli;
 Media (energia elektryczna, gaz, C.O.);
 Usługi telekomunikacyjne i Internet;
 Opłata rezerwacyjna na targowisku;
 Dzierżawa świetlic, działek, sali;
 Organizowanie konferencji;
 Sprzedaż pamiątek.

Wysokość opodatkowania – stawki (Art. 41, zał. nr 3 i 10 RMF)
Stawki obniżone - mają zastosowanie jedynie do czynności wprost wymienionych w ustawie, w
załącznikach do ustawy oraz w rozporządzeniu:
 8%:
 Odprowadzanie ścieków i dostawa wody (oczyszczanie, recykling, uzdatnianie, usuwanie
odpadów);
 Sprzedaż oraz usługi remontowo-budowlane związane z budownictwem mieszkaniowym;
 Sprzedaż drewna opałowego;
 Sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej na rzecz pracowników niepedagogicznych;
 Komunikacja miejska;
 Odśnieżanie, zamiatanie ulic;
 Działalność obiektów sportowych (wstęp, najem na cele sportowe).

Wysokość opodatkowania – stawki (Art. 41, zał. nr 3 i 10, RMF)
Stawki obniżone - mają zastosowanie jedynie do czynności wprost wymienionych w ustawie, w
załącznikach do ustawy oraz w rozporządzeniu:
 5%:
 Dostawa książek drukowanych;
 Dostawa czasopism specjalistycznych;
 Sprzedaż napojów niegazowanych bezalkoholowych (niektóre soki oraz napoje
zawierające tłuszcz mlekowy);
 Dostawa gotowych posiłków.

Wysokość opodatkowania – stawki (Art. 43 i 83 UPTU)
Stawki obniżone - mają zastosowanie jedynie do czynności wprost wymienionych w ustawie, w
załącznikach do ustawy oraz w rozporządzeniu:


0%:
 Dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych - przy zachowaniu
odpowiednich warunków (tylko towary z załącznika nr 8, stosowne zamówienie
potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi
przepisami).

Za placówkę oświatową uważane są:


szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne;



szkoły wyższe;



placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wysokość opodatkowania – stawki (Art. 41, zał nr 3 i 10, RMF)
Stawka zwolniona - ma zastosowanie jedynie do czynności wprost wymienionych w art. 43 ust. 1
ustawy oraz w rozporządzeniu:
 Dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (MPZP lub decyzja o warunkach
zabudowy);
 Dostawa niektórych budynków i budowli;
 Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych na własne cele mieszkaniowe;
 Usługi pomocy społecznej
 Sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej uczniom oraz na rzecz pracowników pedagogicznych szkoły;
 Usługi
zakwaterowania
świadczone
przez
szkoły
i
uczelnie
na
rzecz
ich
uczniów/studentów/doktorantów;
 Usługi świadczone przez kluby sportowe, związku sportowe oraz stowarzyszenia których celem
statutowym jest upowszechnianie sportu.

Wysokość opodatkowania – stawki (Art. 41, 146a UPTU)
Kwestie sporne:
 Szkoły – opłaty za bursy, internaty i domy studenckie:
 Zwolnienie - uczniowie, wychowankowie, studenci w bursach, internatach, domach
studenckich i innych miejscach pod warunkiem posiadania właściwych umów (również
nauczyciele) – np. DKIS z 2017.10.04, nr 0112-KDIL2-1.4012.369.2017.1.AP, DKIS z
2018.09.14, nr 0115-KDIT1-1.4012.510.2018.1.RH
 Stawka 8% - usługi zakwaterowania (z wyżywieniem lub bez) innych osób niebędących
wychowankami, np. pracownicy administracyjni tych placówek, ale również osoby niebędące
mieszkańcami tych placówek. Także wynajem pokoi na cele niemieszkalne (krótkotrwały
pobyt) – np. DKIS z 2017.07.11 nr 0113-KDIPT1-1.4012.385.2017.2.RG;
 Poza VAT – zakwaterowanie w bursie uczniów ze szkół będących jednostkami budżetowymi
JST – NSA z 2018.09.07 sygn. akt I FSK 988/16; wyrok WSA w Lublinie z 2017.10.26, sygn. akt
I SA/Lu 727/17 (N) (opłaty za posiłki wychowanków w bursach oraz opłat za zakwaterowanie
wychowanków w bursach).

Wysokość opodatkowania – stawki (Art. 41, 146a UPTU)
Kwestie sporne:
 Szkoły – opłaty za sale gimnastyczne i sportowe:
 Poza VAT - udostępnianie sali gimnastycznej na zajęcia w ramach działalności oświatowej
(zajęcia szkolne);
 Stawka 8% - klasyfikacja PKWiU 93.11.10.0 „Usługi związane z działalnością obiektów
sportowych”;
 Stawka 23% - klasyfikacja PKWiU 68.20.12.0 „Wynajem i usługi zarządzania
nieruchomościami niemieszkalnymi własnymi lub dzierżawionymi” – np. DKIS z 2017.05.12 nr
2461-IBPP2.4512.152.2017.2.Eju, DKIS z 2018.02.21 nr 0115-KDIT1-2.4012.14.2018.1.AW
Usługi polegające na wynajmie, na podstawie umowy – sali gimnastycznej – na określony czas,
osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, klubom sportowym i innym na prowadzenie zajęć,
turniejów - mieszczą się w PKWiU 68.20.12.0. Z punktu widzenia PKWiU nie ma znaczenia na jaki
cel dany obiekt zostanie wynajęty

Wysokość opodatkowania – stawki (Art. 41, 146a UPTU)
Kwestie sporne:
 Szkoły – rozliczenia z Okręgowa Komisją Egzaminacyjną poza VAT
Powyższe argumenty przemawiają zdaniem Sądu za uznaniem, że egzaminy gimnazjalne są częścią
zadań do których jednostka oświatowa została powołana, a czynności związane z organizacją i
przeprowadzaniem tych egzaminów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, gmina zaś
zawierając umowę z OKE na przeprowadzenie egzaminów zawodowych nie występuje w roli
podatnika podatku VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy VAT.
Wyrok WSA w Rzeszowie z 29 stycznia 2019 r., sygn. I SA/Rz 1136/18 (N)

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Szkoły - duplikaty legitymacji oraz świadectw (jednostki oświatowe):
 zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 UPTU:
• DIS w Katowicach z 2017.02.22, nr 2461-IBPP1.4512.12.2017.2.ESZ;
• DKIS z 2017.07.11 nr 0113-KDIPT1-1.4012.198.2017.2.RG;
• DKIS z 2018.01.30 nr 0113-KDIPT1-3.4012.834.2017.1.ALN;
• DKIS z 2018.06.06 nr 0113-KDIPT1-3.4012.344.2018.1.MK;
 Poza VAT - wydawanie duplikatów dokumentów urzędowych ściśle związanych z wykonywanymi
zadaniami z zakresu edukacji publicznej:
• WSA we Wrocławiu z 2018.10.09 sygn. akt I SA/Wr 715/18 (N);
• WSA we Wrocławiu z 2017.10.12 sygn. akt I SA/Wr 648/17 (N);
• WSA w Rzeszowie z 2018.02.27 sygn. akt I SA/Rz 38/18 (N);
• WSA w Lublinie z 2018.03.21 sygn. akt I SA/Lu 41/18 (N);
• WSA w Gdańsku z 2018.04.04 sygn. akt I SA/Gd 173/18 (N);
• WSA w Gdańsku z 2018.09.26 sygn. akt I SA/Gd 694/18 (N);

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Szkoły – opłaty za wyżywienie w szkole:
 Zwolnione z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 24):
• DIS w Łodzi z 2016.06.21, nr 1061-IPTPP2.4512.161.2016.2.JS;
• DIS w Bydgoszczy z 2015.09.07, nr ITPP1/4512-612/15/AP;
• DIS w Katowicach z 2015.01.09, nr IBPP3/443-1179/14/UH
• DKIS z 2018.06.06, nr 0113-KDIPT1-3.4012.344.2018.1.MK;
• DKIS z 2018.10.16, nr 0114-KDIP4.4012.616.2018.1.RK;
 Poza VAT
• Wyrok WSA w Opolu z 2018.01.10, sygn. akt I SA/Op 424/17(N);
• Wyrok WSA w Poznaniu z 2018.01.19, sygn. akt I SA/Po 992/17(N);
• Wyrok WSA w Gdańsku z 2018.05.16, sygn. akt I SA/Gd 286/18 (N);
• Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018.09.11, sygn. akt I SA/Rz 541/18 (N);

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Szkoły – opłaty za wyżywienie dzieci w szkole wnoszone przez GOPS
 Zwolnienie z VAT opłat wnoszonych przez GOPS
„Bez znaczenia jest okoliczność, iż odpłatność za obiady uczniów uiszcza płatnik (podmiot zewnętrzny)
czy też MOPS, na podstawie umów zawieranych na dożywianie dzieci z placówkami oświatowymi,
bowiem ustawa o podatku od towarów i usług nie uzależnia zastosowania zwolnienia od podatku
przewidzianego ustawy od źródła finansowania odpłatności uiszczanej za korzystanie z usług
stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów przez placówki oświatowe. Usługi stołówkowe wykonywane
są przez Gminę (za pośrednictwem jej jednostek organizacyjnych) na rzecz konkretnego beneficjenta –
ucznia za odpłatnością. W każdym z tych przypadków świadczenie usług stołówkowych na rzecz uczniów
odbywa się pomiędzy placówką oświatową a uczniami, a nie pomiędzy płatnikiem (podmiotem
zewnętrznym lub MOPS) a uczniami, czy też płatnikami a placówką oświatową. Ww. płatnicy przekazują
tylko placówce oświatowej środki na pokrycie odpłatności za posiłki wydawane na rzecz uczniów.”
(Interpretacje indywidualne DKIS nr 0112-KDIL1-2.4012.595.2017.2.AW z dnia 22.01.2018 r. oraz DKIS nr
0115-KDIT1-1.4012.869.2017.1.JP z dnia 2.02.2018 r., DKIS 20.07.2018 nr 0112-KDIL11.4012.361.2018.1.SJ)

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Szkoły – obiady sprzedawane jednostkom podlegającym jednej JST (poza VAT) i jednostkom podlegającym
innej JST (zwolnienie z VAT) - udokumentowanie

Zatem, świadczenie przedmiotowych usług przez jednostki oświatowe niepodlegające Gminie, co do zasady –
zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy – powinno zostać udokumentowane fakturą (…) Gdy czynności dożywiania
uczniów wykonywane są przez jednostki oświatowe podlegające Gminie, podatnikiem z tytułu tych czynności
jest Wnioskodawca, a nie GOPS (…) W takim przypadku obciążenie Gminy przez jej jednostkę organizacyjną
kosztami wyżywienia uczniów stanowi rozliczenie wewnętrzne, zatem brak jest uzasadnienia dla
udokumentowania tej czynności poprzez wystawienie faktur. (Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS nr 0114KDIP1-1.4012.650.2017.3.KBR z 26.01.2018 r.)
Usługi wyżywienia, świadczone przez stołówkę szkolną, na zasadach określonych w ustawie Prawo oświatowe,
na rzecz uczniów oraz nauczycieli szkół prowadzonych przez inne gminy, korzysta ze zwolnienia z podatku od
towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. (Interp. DKIS nr 0111-KDIB32.4012.677.2017.1.SR z 18.12.2017r.)

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Szkoły – opłaty za wyżywienie w szkole dla pracowników administracyjnych:
 Stawka 8%:
• DIS w Katowicach z 2014.03.25, nr IBPP3/443-1541/13/JP
• DIS w Katowicach z 2016.01.13, nr IBPP1/4512-862/15/AW
• DKIS z 2018.02.08, nr 0115-KDIT1-1.4012.874.2017.1.BS
• Wyrok WSA w Gdańsku z 2018.10.16, sygn. akt I SA/Gd 845/18 (N);
 Poza VAT:
• Wyrok WSA w Gdańsku z 2018.06.06, sygn. akt I SA/Gd 328/18 (N);
• Wyrok WSA w Gdańsku z 2019.06.25, sygn. akt I SA/Gd 895/19 (N).

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Szkoły – zadania własne w zakresie oświaty (stołówki szkolne, wypoczynek dzieci i młodzieży,
uczestnictwo dzieci i młodzieży w widowiskach artystycznych i nauce pływania oraz uczestnictwo
dzieci i młodzieży w wymianie międzynarodowej) jako usługi będące poza VAT.
NSA przyjmując, że świadczenie usług edukacyjnych dla uczniów nie mając charakteru komercyjnego
uznał, że gmina (w ramach, której działa jednostka samorządu terytorialnego jakim jest szkoła) nie
prowadzi działalności gospodarczej, a zatem nie działa jako podatnik. Świadczy o tym fakt, że opłaty
pobierane od rodziców uczniów nie mają charakteru komercyjnego (uzasadnionego pełnym rachunkiem
ekonomicznym, typowym dla działalności przedsiębiorców), a w niektórych przypadkach uczniowie
zwalniani są z ponoszenia opłat.

Wyrok NSA z 2017.06.09 sygn. akt I FSK 1271/15

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Szkoły - sprzedaż wyrobów przygotowywanych przez podopiecznych podczas zajęć:
 Opodatkowane VAT:
• DKIS z 2017.03.03, nr 2461-IBPP3.4512.812.2016.2.KS – nie jest to usługa ściśle związana
z usługą pomocy społecznej lub opieki nad dziećmi i młodzieżą;
 Poza VAT:
• DKIS z 2018.10.12, nr 0112-KDIL4.4012.484.2018.1.TKU - sprzedaż produktów
wytworzonych przez uczestników Warsztaty Terapii Zajęciowej [jednostka budżetowa
gminy] (osoby niepełnosprawne) w ramach realizowanego programu rehabilitacji, nie
stanowi odpłatnej dostawy towarów, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od
towarów i usług.

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Przedszkole - odpłatności za wyżywienie w godzinach programowych:
 Poza VAT:
• Wyrok NSA z 09.06.2017 sygn. akt I FSK 1317/15;
• Wyrok WSA w Kielcach z 2018.10.18, sygn. akt: I SA/Ke 297/18 (N);
• Wyrok WSA w Poznaniu z 2018.02.15, sygn. akt: I SA/Po 1214/17 (N);
• DKIS z 2017.07.11 nr 0113-KDIPT1-1.4012.384.2017.1.RG;
 Podlega opodatkowaniu (bez analizowania stawek):
• DIS w Katowicach z 2016.09.06, nr IBPP1/4512-413/16-2/AW;
• DKIS z 2017.11.15 nr 0113-KDIPT1-1.4012.707.2017.1.MSU;
• DKIS z 2018.08.07 nr 0112-KDIL1-2.4012.372.2018.1.TK
„Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich
placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa w
art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Art. 52 ust. 15 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017, poz. 2203, ze zm.)

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Przedszkole - odpłatności za pobyt > 5h:
 zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 UPTU:
• DIS w Katowicach z 2015.01.12, nr IBPP1/443-939/14/AW;
• DIS w Poznaniu z 2014.07.04, nr ILPP2/443-411/14-2/SJ;
• DIS w Poznaniu z 2013.11.05, nr ILPP2/443-733/13-3/PR;
• DIS w Katowicach z 2017.02.22, nr 2461-IBPP1.4512.1022.2016.1.AW;
• DKIS z 2017.03.17, nr 1462-IPPP1.4512.159.2017.1.MPE;
• DKIS z 2017.07.11 nr 0113-KDIPT1-1.4012.384.2017.1.RG;
• DKIS z 2018.01.19, nr 0112-KDIL1-2.4012.584.2017.2.DC
• DKIS z 2018.08.03, nr 0112-KDIL1-1.4012.420.2018.1.MW

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Przedszkole - odpłatności za pobyt > 5h:
 poza VAT
• Wyrok NSA z 10.10.2019 sygn. akt I FSK 1183/17;
• Wyrok WSA w Gliwicach z 2017.08.09 sygn. akt III SA/Gl 566/17 (N);
• Wyrok NSA z 09.06.2017 sygn. akt I FSK 1317/15;
• Wyrok WSA w Kielcach z 2018.09.06 sygn. akt I SA/Ke 219/18 (N);
• Wyrok WSA w Gliwicach z 2018.09.13 sygn. akt III SA/Gl 258/18 (N);
Wypełniając obowiązki wynikające z powołanych przepisów, zdaniem Sądu, Miasto pobierając opłaty za pobyt
dzieci w przedszkolach działać będzie jako organ władzy, a nie jako podatnik podatku od towarów i usług. Skoro
bowiem kryterium rozróżniającym działanie organu samorządowego w charakterze organu władzy publicznej od
działania w charakterze podatnika jest to, czy organ ten działa jako organ władzy, czy też zachowuje się jak
przedsiębiorca, pobieranie przez samorząd spornych opłat publicznych należy uznać za wykonywanie władztwa
publicznego.
WSA w Gliwicach z 2017.03.23, sygn. akt: III SA/Gl 39/17  I FSK 1183/17

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Żywienie i opieka w żłobkach (dzieci do lat 3):
 Poza VAT:
• Wyrok NSA z 2017.12.14, sygn. akt I FSK 2196/15
• Wyrok NSA z 2019.10.10, sygn. akt: I FSK 1298/17
• Wyrok WSA w Gliwicach z 2017.08.09 sygn. akt III SA/Gl 566/17 (N);
• Wyrok WSA w Szczecinie z 2017.10.19, sygn. akt I SA/Sz 726/17 (N);
• Wyrok WSA w Poznaniu z 2018.01.11, sygn. akt I SA/Po 1000/17 (N);
• Wyrok WSA w Gliwicach z 2018.08.31, sygn. akt III SA/Gl 345/18 (N);
 Zwolnione z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 24):
• DKIS z 2017.03.03, nr 2461-IBPP3.4512.812.2016.2.KS;
• DIS w Katowicach z 2017.01.31, nr IBPP1.4512.966.2016.1.AW;
• DKIS z 2018.08.10, nr 0111-KDIB3-2.4012.359.2018.1.EJ.

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Dochody uzyskiwane przez OPSy i DPSy z wpłat od ZUS, okolicznych JST
i podopiecznych za zakwaterowanie, pobyt:
 zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 UPTU:
• DIS w Poznaniu z 2014.01.29, nr ILPP2/443-1062/13-2/EN;
• DIS w Bydgoszczy z 2014.07.18, nr ITPP1/443-439/14/AP;
• DIS w Katowicach z 2016.02.12, nr IBPP3/4512-991/15/BJ;
• DIS z Poznaniu z 2017.02.07, nr 3063-ILPP2-3.4512.176.2016.1.KS;
• DIS w Łodzi z 2017.02.21, nr 1061-IPTPP3.4512.684.2016.1.MJ;
• DIS w Łodzi z 2017.02.21, nr 1061-IPTPP2.4512.36.2017.1.KT;
• DKIS z 2017.03.03, nr 2461-IBPP3.4512.812.2016.2.KS;
• DKIS z 2017.03.15, nr 3063-ILPP1-1.4512.46.2017.1.OA;
• DKIS z 2017.03.16, nr 2461-IBPP3.4512.893.2016.1.AR – usługi opiekuńcze i opłata za pobyt
• DKIS z 2018.10.09, nr 0113-KDIPT1-3.4012.610.2018.1.EJ

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Dochody uzyskiwane przez OPSy i DPSy z wpłat od ZUS,
i podopiecznych za zakwaterowanie, pobyt:
 poza VAT:
• Wyrok NSA z 2016.09.28, sygn. akt: I FSK 2183/15;
• Wyrok NSA z 2017.03.23, sygn. akt: I FSK 1147/15;
• Wyrok WSA w Poznaniu z 2015.11.25, sygn. akt I SA/Po 1980/15 (P);
• Wyrok NSA z 2019.09.26, sygn. akt: I FSK 1019/17;
• Wyrok WSA w Gliwicach z 2017.08.09 sygn. akt III SA/Gl 569/17 (N);
• Wyrok WSA w Gdańsku z 2017.10.18, sygn. akt I SA/Gd 1160/17 (N);
• Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017.10.26, sygn. akt I SA/Rz 590/17 (N);
• Wyrok NSA z 2017.12.14, sygn. akt I FSK 2073/15;
• Wyrok WSA w Gdańsku z 2018.08.14, sygn. akt I SA/Gd 641/18 (N).

okolicznych

JST

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Opłaty wnoszone przez osoby korzystające z pomocy społecznej w postaci zapewnienia pobytu w mieszkaniu
chronionym - na mocy ustaw o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 poza VAT
• Wyrok NSA z 2019.07.03, sygn. akt: I FSK 1172/17;
• Wyrok WSA w Lublinie z 2017.04.07, sygn. akt: I SA/Lu 974/16
• Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-13, sygn. akt: III SA/Gl 209/18
 Pobyt dziecka w pieczy zastępczej:
 poza VAT:
• DIS w Katowicach z 2017.01.25 nr 2461-IBPP3.4512.742.2016.1.BJ;
• DKIS z 2017.09.19, nr 0115-KDIT1-1.4012.516.2017.1.KM;
• Wyrok NSA z 2017.03.23 sygn. akt I FSK 1147/15
 zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 UPTU:
• DKIS z 2017.10.02, nr 0113-KDIPT1-1.4012.390.2017.2.RG

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Dotacje związane z organizacją imprez i wystaw – sposób postępowania:
 dotacje bezpośrednio wpływające na cenę – stanowią podstawę opodatkowania i powinny
być opodatkowane tą samą stawką VAT jaka dotyczy dotowanych czynności (np. dotacja za
wykonanie określonych czynności lub dopłata do cen biletów ulgowych);
 dotacje związane z ogólnym funkcjonowaniem podatnika – brak bezpośredniego wpływu na
cenę danej czynności (np. pokrycie kosztów wystawy niemające wpływu na cenę biletów.
Jeżeli otrzymywana dotacja, jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego
świadczenia (tj. dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli
natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem
wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy –
potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. DIS w Poznaniu z 15.02.2017, 3063ILPP1-1.4512.171.2016.2.MJ

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 wydawane decyzje dla działek pierwotnych, nie są wiążące dla nowo powstałych działek w wyniku ich
podziału – nie są terenem budowlanym
 zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 UPTU:
• WSA w Warszawie z 08.05.2013 r. sygn. akt III SA/Wa 3380/12 (P)
• DIS z 22.09.2015 r., IPPP1/4512-645/15-6/AŻ,
• DIS z 21.07.2016 r. IPPP1/4512-534/16-2/Igo
• DIS z 31.01.2017, nr IBPP1.4512.966.2016.1.AW

 wydawane decyzje dla działek pierwotnych, są wiążące dla nowo powstałych działek w wyniku ich
podziału – są terenem budowlanym
 opodatkowanie 23%
• NSA z 11.10.2018 r. sygn. akt I FSK 1396/16.
• DIS z dnia 25 stycznia 2016 r. nr IBPP1/4512-842/15/AR,
• DIS z dnia 10 stycznia 2017 r. nr 0461-ITPP3.4512.731.2016.1.JC;

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Czynności wykonywane nieodpłatnie - sposób postępowania:
 przekazanie towarów:
• cena towaru ≤ 10 zł – przekazanie nie podlega opodatkowaniu;
• 10 zł < cena towaru ≤ 100 zł - przekazanie nie podlega opodatkowaniu pod warunkiem
prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych;
• cena towaru > 100 zł - przekazanie podlega opodatkowaniu, chyba że podatnik nie miał
prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego.
Przykłady: ulotki, pocztówki, foldery, katalogi informujące o wystawach, gromadzonych zbiorach
muzealnych, kolekcjonerach, godzinach prezentacji wystaw, itp.

Wysokość opodatkowania - stawki
Kwestie sporne:
 Czynności wykonywane nieodpłatnie - sposób postępowania:
 Nieodpłatne czynności:
• bezpłatny wstęp w wybrany dzień w tygodniu;
• zwolnienie z opłat wstępu przez Dyrektora (wybrane grupy);
• ustawowe zwolnienie z opłat wstępu wybranych grup (np. dzieci do lat 7);
• bezpłatny wstęp na wybrane akcje/projekty/wernisaże.
Art. 8 ust. 2 pkt 2 UPTU:
Za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste
podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców,
akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób
prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów
innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zadania zlecone z gminy a rozliczanie VAT
Kwestie sporne:

 zadania własne JST zlecone do podmiotów trzecich a VAT:
 Wywóz odpadów:
• Rozliczenie ze spółką komunalną – opodatkowana VAT
DKIS z 02.02.2018 r., 0111-KDIB3-2.4012.770.2017.2.ASZ
DIS z 03.09.2015 r., IPTPP1/4512-365/15-2/RG
• Rozliczenie ze spółką prywatną – opodatkowana VAT
DIS z 13.06.2013 r., ITPP2/443-282/13/AW
 Usługi wodno-kanalizacyjne:
• Rozliczenie ze spółką komunalną – opodatkowana VAT
DIS z 04.11.2015r. IBPP3/4512-3-57/15/AŚ
• Rozliczenie ze spółką prywatną – opodatkowana VAT

Zadania zlecone z gminy a rozliczanie VAT
Kwestie sporne:
 zadania własne JST zlecone do podmiotów trzecich a VAT:
 Komunikacja miejska:
• Sprzedaż biletów przez JST – opodatkowana VAT;
DKIS z 31.01.2018r., 0111-KDIB3-1.4012.871.2017.1.RSZ
DIS z 29.12.2016 r., 3063-ILPP1-2.4512.135.2016.2.PG
• Sprzedaż biletów przez podmiot – opodatkowana VAT;
DKIS z 30.03.2018 r., 0111-KDIB3-1.4012.827.2017.1.RSZ
DIS z 24.10.2016 r., IBPP1/4512-560/16-2/KJ
DKIS z 16.11.2018 r., 0112-KDIL1-2.4012.623.2018.1.PG
• Rozliczenia pomiędzy JST a podmiotem:
- rekompensata vs usługa
o DKIS z 31.01.2018r., 0111-KDIB3-1.4012.871.2017.1.RSZ
o DKIS z 17.08.2018 r., 0112-KDIL1-1.4012.365.2018.2.OA

Zadania zlecone z gminy a rozliczenia VAT
Gmina

Zakład
budżetowy

nota

Jednostka
budżetowa

nota

Spółka
komunalna

Instytucja
kultury

Inna gmina

Podmiot
zewnętrzny

Nota /
faktura

faktura

nota /
faktura

faktura

Wystawianie faktur VAT (Art. 106a i 106b UPTU)
Obowiązek wystawienia faktury VAT

Fakturę trzeba wystawić aby udokumentować sprzedaż na rzecz podatnika lub osoby prawnej
niebędącej podatnikiem (z kraju trzeciego lub z UE – jak miejsce świadczenia w UE)
Podatnicy VAT zwolnieni też mają prawo do wystawiania faktur VAT

Wystawianie faktur VAT (Art. 106i UPTU)
Terminy wystawiania faktur:
Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
Wyjątki :
Fakturę wystawia się nie później niż:
 15. dnia po miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę;
 z upływem terminu płatności – energia, gaz, najem;
 w przypadku zgłoszenia żądania jej wystawienia:
 15. dnia miesiąca następującego - jeżeli żądanie zostało zgłoszone do końca miesiąca, w
którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;
 15. dnia od dnia zgłoszenia – jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie miesiąca.

Wystawianie faktur VAT (art. 106j UPTU)
Zasady wystawiania faktur korygujących

Faktura korygująca powinna zawierać:
 określenie „KOREKTA” lub „FAKTURA KORYGUJĄCA”;
 numer i datę jej wystawienia;

 dane z faktury pierwotnej:
 identyfikujące tą fakturę (data, numer, oznaczenie stron, NIP-y);
 określenie korygowanych pozycji (towar lub usług);
 przyczynę korekty;
 jak zmienia podstawę opodatkowania lub podatek - kwotę korekty podstawy opodatkowania lub
podatku z podziałem na stawki;
 jak nie zmienia podstawy opodatkowania lub podatku – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Wystawianie faktur VAT (art. 106k UPTU)
Przyczyny wystawiania not korygujących
Nota korygująca jest jedynie technicznym dokumentem nie zmieniającym podstawowych danych
transakcji (stron, stawki, podstawy opodatkowania czy kwoty podatku)  koryguje jedynie mniej
istotne pomyłki na fakturze.


Nabywca może wystawić notę, nie musi;



Nota korygująca wystawiona zgodnie z przepisami UPTU jest fakturą;



Faktura
taka
zawierać
musi
oznaczenie
„NOTA
KORYGUJĄCA”,
numer
i datę, dane stron transakcji, wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści
prawidłowej;



Nota musi być zatwierdzona przez wystawcę faktury pierwotnej.

Wystawianie faktur VAT (art. 106k UPTU)
Co korygujemy notą
Notą korygującą można poprawić jedynie pomyłki w następujących pozycjach faktury:
 datę wystawienia faktury;
 kolejny numer faktury;
 dane sprzedawcy i nabywcy;
 NIP sprzedawcy;
 NIP nabywcy;
 datę dostawy lub wykonania usługi;
 nazwę (rodzaj) towaru lub usługi.

Nie ma możliwości zmiany numeru NIP na posiadany w innym kraju UE.

Prawo do odliczenia podatku VAT

Prawo do odliczenia podatku naliczonego (Art. 86 UPTU)
Podatek należny - iloczyn podstawy opodatkowania i odpowiedniej stawki (stawek) podatku.
Innymi słowy jest to suma podatku wynikająca z faktur wystawionych przez podatnika dla
udokumentowania podlegających opodatkowaniu czynności.
Podatek naliczony - suma kwot podatku określonych w fakturach stwierdzających nabycie
towarów i usług (zaliczki), a w przypadku importu suma kwot podatku wynikająca z dokumentów
celnych.
Podatkiem naliczonym jest również podatek należny z tytułu:
 świadczenia usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca,
 dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca,
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego (Art. 86 UPTU)
Art. 86 ust 1 UPTU:
W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności
opodatkowanych, podatnikowi (...) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o
kwotę podatku naliczonego.
Innymi słowy, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od:
 Zakupów potrzebnych do wykonywania działalności gospodarczej (podmiot działający w
charakterze podatnika);
 Zakupów związanych z działalnością opodatkowaną.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego (Art. 86 UPTU)
Prawo
do
odliczenia
podatku
naliczonego
powstaje
w
rozliczeniu
za
okres,
w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy,
nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.


Stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub
wykonaniem usługi.

Przykład:

Zamówienie artykułów biurowych z dnia 20-01-2016:


Dostarczone 25-01-2016;



Faktura z dnia 25-01-2016, otrzymana 25-01-2016



Odliczenie w styczniu 2016r. (+2)

Prawo do odliczenia podatku naliczonego (Art. 86 UPTU)
Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminie może dokonać
obniżenia w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Natomiast
jeśli
podatnik
nie
dokonał
obniżenia
kwoty
podatku
należnego
o kwotę podatku naliczonego w tych terminach może obniżyć kwotę podatku należnego przez
dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres w którym wystąpiło prawo do obniżenia
podatku należnego. Korekta może być dokonana w ciągu 5 lat licząc od początku roku
(w przypadku WNT i reverse charge od końca roku), w którym wystąpiło prawo do obniżenia
podatku należnego.

Prewspółczynnik i ich stosowanie

Sposób i metody ustalenia prawa do odliczenia (Art. 86, 90 UPTU)
Art. 86 ust. 1 UPTU - opodatkowane:
W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych,
podatnikowi (...) przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Art. 86 ust. 2a UPTU – prewspółczynnik:
W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika
działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, (…) gdy przypisanie tych towarów i
usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego (…) oblicza
się zgodnie ze (…) „sposobem określenia proporcji”.
Art. 90 ust. 1 UPTU – współczynnik struktury sprzedaży:
W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z
którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie
prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych
z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Sposób i metody ustalenia prawa do odliczenia (Art. 86, 90 UPTU)
Czynności JST

Podlegające VAT

Opodatkowane (np.
stawka 23% lub 8%)

Zwolnione (zw)

Niepodlegające VAT (NP)

1. PREWSPÓŁCZYNNIK
2. WSS

Sposób i metody ustalenia prawa do odliczenia (Art. 86, 90 UPTU)
prewspółczynnik
art. 86 ust. 2a-2h

proporcja sprzedaży
art. 90-91

70%
20%

cele związane z
działalnością
gospodarczą
30%

zakupy

80%

czynności
opodatkowane
VAT

inne cele
(zadania własne
JST)

czynności
zwolnione z VAT

Przykład:
VAT z faktury – 100 zł
Efektywnie do odliczenia – 14 zł

Sposób i metody ustalenia prawa do odliczenia (Art. 86, 90 UPTU)
Powiązanie wydatków ze sprzedażą w rozumieniu przepisów VAT
Związek z dział:

Związek z dział:

Związek z dział:

Związek z dział:

 Niepodlegającą;

 Opodatkowaną;

 Opodatkowaną;

 Niepodlegającą;

 Opodatkowaną;

 Zwolnioną.

 Opodatkowaną;

 Zwolnioną.

Właściwe przepisy:

Właściwe przepisy:

Właściwe przepisy:

Właściwe przepisy:

 Prewspółczynnik;

 WSS.

 Pełne odliczenie.

 Prewspółczynnik.

 WSS.

Sposób i metody ustalenia prawa do odliczenia (Art. 86, 90 UPTU)
Przykłady wydatków związanych jedynie z działalnością opodatkowaną:


Budowa i użytkowanie kanalizacji sanitarnej;



Budowa i użytkowanie wodociągów;



Budowa i użytkowanie pływalni;



Budowa i użytkowanie lodowiska;



Budowa i użytkowanie stoku narciarskiego;



Budowa i użytkowanie cmentarza komunalnego/kaplic;



Wydatki związane ze sprzedażą działek budowlanych;



Budowa i użytkowanie lokali użytkowych przeznaczonych na sprzedaż/pod wynajem;

Sposób i metody ustalenia prawa do odliczenia (Art. 86, 90 UPTU)
Przykłady wydatków związanych jedynie z działalnością zwolnioną lub będącą poza VAT:


Budowa i użytkowanie dróg, infrastruktury drogowej i oświetlenia ulicznego;



Budowa i użytkowanie orlików/boisk dla dzieci;



Budowa i użytkowanie szkół i przedszkoli;



Budowa i użytkowanie wysypiska śmieci oraz infrastruktury;



Budowa i użytkowanie placu zabaw;



Wydatki związane ze świadczeniem usług oświatowych;



Wydatki związane z poborem podatków, opłat administracyjnych, wydawaniem licencji i
pozwoleń

Sposób i metody ustalenia prawa do odliczenia (Art. 86, 90 UPTU)
Przykłady wydatków związanych z działalnością mieszaną:


Budowa i użytkowanie sali gimnastycznej;



Budowa i użytkowanie budynku urzędu;



Budowa i użytkowanie targowiska miejskiego;



Zakup materiałów do remontu budynków komunalnych;



Wydatki związane z prowadzeniem świetlic;



Wydatki na artykuły biurowe i sanitarne do urzędu;



Wydatki na usługi związane z ogólnym funkcjonowaniem urzędu np. usługi prawne,
informatyczne, ochrona, przeglądy techniczne.

Zasady ustalania prewspółczynnika (Art. 86 ust. 2a UPTU)
PREWSPÓŁCZYNNIK
Zasady ustalania prewspółczynnika:
 Brak możliwości wyodrębnienia całości lub części kwot związanych z działalnością gospodarczą i pozostającą
poza VAT;
 Określenie proporcji odliczenia VAT odrębnie dla każdej jednostki JST na podstawie obrotów urzędu/jednostki
budżetowej/zakładu budżetowego;
 Prewspółczynnik oblicza się poprzez wyliczenie udziału czynności podlegających VAT w całości dochodów
jednostki (z wyjątkami);
 Wzór, biorąc pod uwagę obrót roczny:
Czynności podlegające VAT
Suma dochodów pomniejszona o wyłączenia

 Uzyskany wynika zaokrągla się do pełnej liczby całkowitej w górę.
 Prewspółczynnik rozliczane na podstawie proporcji wstępnej oraz końcowej  konieczność dostosowania do
właściwych wartości.

Sposób i metody ustalenia prewspółczynnika (Art. 86 ust. 2d UPTU i RMF)
Wielkość prewspółczynnika
Prewspółczynnik określany jest dwuetapowo:

 Proporcja wstępna:
 obliczana na podstawie danych za poprzedni (zamknięty) rok;
 służy do bieżącego odliczania kwot podatku naliczonego;
 Proporcja końcowa:
 obliczana na podstawie danych za dany rok (właściwych);
 służy do określenia właściwej kwoty podatku naliczonego;
 może powodować konieczność dokonania korekty wcześniej odliczonego podatku po zakończeniu
roku (w deklaracji za styczeń lub I kwartał);
W przypadku JST mogą być przyjęte dane za rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok podatkowy.

Sposób i metody ustalenia prewspółczynnika (Rozporządzenie MF z dnia 28
grudnia 2015r.)
Obliczanie prewspółczynnika
Inne metody:


Można stosować wariację powyższych metod i ich łączenie (np. macierze łączące średnioroczne
zatrudnienie ze sposobem wykorzystywania powierzchni);



Czas wykorzystywania określonych dóbr do działalności gospodarczej w proporcji do czasu
wykorzystywania ich ogółem;



Kubatura obiektów budowlanych używana do działalności gospodarczej w proporcji do kubatury
obiektów ogółem;



Inne wariacje które będą „odpowiadać specyfice wykonywanej przez podatnika działalności”

W odniesieniu do niektórych podatników ustawodawca przewidział szczególne sposoby obliczania
prewspółczynnika - Rozporządzenie MF.

Sposób i metody ustalenia prewspółczynnika
Obliczanie prewspółczynnika
Inne metody – możliwość zastosowania prewspółczynnika indywidualnego
W przypadku prewspółczynników dla działalności wodnokanalizacyjnej, komunikacji miejskiej czy
działalności obiektów sportowych prewspółczynnik określa się biorąc pod uwagę następujące kryteria:


Możliwość zastosowania prewspółczynnika do konkretnego rodzaju działalności podatnika (wiele
prewspółczynników);



Sposób finansowania nie ma znaczenia w przypadku liczenia;



Forma prowadzenia działalności nie ma znaczenia;



Dotacje nie mają znacznego wpływu na wysokość prewspółczynnika;



Liczy się faktyczny związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zasady ustalania współczynnika sprzedaży
Przykład:
Urząd obsługujący JST dokonał nabycia energii elektrycznej do budynku urzędu. Kwota z faktury wynosi 800 zł netto
+ 184 zł VAT. Ponieważ JST uzyskuje zarówno dochody będące poza VAT, jak i dochody związane
z działalnością gospodarczą (opodatkowaną i zwolnioną), to nabycie energii związane jest z działalnością mieszaną.
Prewspółczynnik w urzędzie wynosi 16%.
Jak JST powinna rozliczyć ww. fakturę?
Rozwiązanie:



Rozliczenie prewspółczynnika: 184 zł x 16% = 29,44 zł;



Część VAT związana z działalnością poza VAT – 154,56 zł;



Cześć VAT związana z działalnością gospodarczą – 29,44 zł  WSS.

Faktura podlega rozliczeniu w miesiącu jej otrzymania.

Zasady ustalania współczynnika sprzedaży
Przykład:
JST sprzedała działkę budowlaną. Sprzedaż taka opodatkowana jest podatkiem VAT w stawce 23%. W związku ze
sprzedażą JST poniosła szereg kosztów takich jak ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości czy wycena nieruchomości.
Ponieważ koszty te są w pełni związane ze sprzedażą opodatkowaną, to JST przysługuje pełne prawo do odliczenia
podatku VAT z tego typu wydatków.
Jak JST powinna rozliczyć ww. fakturę?
Rozwiązanie:


Prewspółczynnik nie będzie miał zastosowania;



Część VAT związana z działalnością poza VAT – brak;



Cześć VAT związana z działalnością gospodarczą – 100%.

Faktura podlega rozliczeniu w miesiącu jej otrzymania.

Zasady ustalania współczynnika sprzedaży (Art. 90 UPTU)
WSPÓŁCZYNNIK STRUKTURY SPRZEDAŻY (WSS)
Zasady ustalania WSS:
 Brak
możliwości
wyodrębnienia
całości
lub
części
kwot
związanych
z działalnością opodatkowaną i zwolnioną;
 Określenie proporcji odliczenia VAT na podstawie obrotów podatnika;
 Proporcję oblicza się biorąc pod uwagę tylko czynności podlegające opodatkowaniu VAT (I FPS 9/10)  nie
uwzględniamy czynności pozostających poza VAT;
 Wzór, biorąc pod uwagę obrót roczny:
Czynności opodatkowane
Czynności opodatkowane i zwolnione




Uzyskany wynika zaokrągla się do pełnej liczby całkowitej w górę.
WSS rozliczane na podstawie proporcji wstępnej oraz końcowej  konieczność dostosowania do właściwych
wartości.

Zasady ustalania współczynnika sprzedaży (Art. 90 UPTU)
Do obliczania proporcji nie wlicza się:
 do obrotu, nie wlicza się sprzedaży tego mienia komunalnego, które służy JST do
wykonywania zadań o charakterze publicznym (np. budynek urzędu).
 do obrotu wlicza się sprzedaż tego mienia komunalnego JST, które wykorzystywane jest w
ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, ale tylko odnośnie tej sprzedaży
środków trwałych, która stanowi integralną część zwykłej działalności gospodarczej JST. Chodzi
tu o taki rodzaj sprzedaży środków trwałych podatnika (JST), który stanowi regularny i
oczywisty element określonej jego działalności.
Należy zatem w tym zakresie wyłączyć z tej sprzedaży te dobra inwestycyjne, które służą innym
rodzajom działalności gospodarczej JST, a z jakiś względów zostaną następnie zbyte, gdy zbycie to
nie jest naturalną (regularną i oczywistą) konsekwencją (częścią) tej działalności.

Zasady ustalania współczynnika sprzedaży (Art. 90 UPTU)
Zastosowanie:
Przykład:
 Urząd otrzymał fakturę za zakup artykułów biurowych do wszystkich referatów i wydziałów, 1000
zł netto + 230 zł VAT;
 Ponieważ wydatek ten związanych jest zarówno z działalnością gospodarczą, jak i pozostającą poza
VAT to zastosowano prewspółczynnik:
 230 zł x PRE = X zł – kwota podatku naliczonego czyli kwota podatku przypadająca na
działalność gospodarczą;

teraz do tak wyliczonej kwoty podatku naliczonego należy
zastosować WSS

Korekta roczna podatku (Art. 91 UPTU)
Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku
odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-10, z uwzględnieniem proporcji.
Korekcie rocznej podlegają środki trwałe na gruncie PIT i CIT:
 grunty i budynki o wartości powyżej 15 tys zł – 10 lat;
 pozostałe środki trwałe i WNiP o wartości powyżej 15 tys zł – 5 lat;
 środki trwałe i WNiP o wartości poniżej 15 tys zł – 1 korekta po zakończeniu roku.
Roczna korekta dotyczy 1/5, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów
– 1/10 kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu.

Korekta roczna podatku (Art. 91 UPTU)
Termin dokonania korekty:
 Dokonuje się jej w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku
następującego po roku podatkowym;

 W przypadku sprzedaży uważa się, że te towary są nadal wykorzystywane na potrzeby
czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty 
korekta jednorazowa w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty w deklaracji za
okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż lub likwidacja;
 Korekty dokonuje się również przy każdej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta
następuje w okresie korekty. Zmiana ta może polegać zarówno na utracie jak i uzyskaniu prawa
do odliczenia.

Art. 91 UPTU
Korekta roczna podatku (Art. 91 UPTU)
Przykład:
Podatnik nabył linię produkcyjną, związaną zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak i nieopodatkowaną, o wartości
ponad 15 000 zł. Podatek naliczony wyniósł 50 000 zł:
 w roku nabycia - posługując się proporcją wstępną 90% - odliczono od podatku 45 000 zł, część dla każdego roku
podatkowego wynosi zatem 9000 zł (45 000 × 20%);
 po 1. roku proporcja ostateczna dla tego roku wyniosła 92%, podatek naliczony do odliczenia w tym roku wynosi:
(50 000 × 92%) × 20% = 9200 zł, podatnik zwiększa w korekcie wartość podatku do odliczenia o 200 zł (9200 9000);
 po 2. roku proporcja ostateczna 88%, część podatku do odliczenia (50 000 × 88%) × 20% = 8800 zł, podatnik
zmniejsza w korekcie podatek do odliczenia o 200 zł;
 po 3. roku proporcja ostateczna 95%, część podatku do odliczenia (50 000 × 95%) × 20% = 9500 zł, podatnik
zwiększa w korekcie podatek do odliczenia o 500 zł;
 po 4. roku proporcja ostateczna 90%, część podatku do odliczenia (50 000 × 90%) × 20% = 9000 zł, nie jest
konieczna korekta, kwoty podatku do odliczenia się zgadzają;
 po 5. roku proporcja ostateczna 89%, część podatku do odliczenia (50 000 × 89%) × 20% = 8900 zł, podatnik
zmniejsza w korekcie podatek do odliczenia o 100 zł.

Art. 91 UPTU

Korekta roczna podatku (Art. 91 UPTU)
Przykład:

Podatnik nabył nieruchomość o wartości ponad 15 000 zł, była ona związana zarówno ze sprzedażą opodatkowaną,
jak i nieopodatkowaną, podatek naliczony wynosił 60 000 zł:
 w momencie nabycia proporcja wstępna 20%, część podatku do odliczenia w wysokości 12 000 zł, część dla
każdego roku podatkowego wynosi zatem 1200 zł (12 000 × 10%);
 po 1. roku proporcja ostateczna wyniosła 21%, część podatku naliczonego do odliczenia w tym roku wynosi: (12
000 × 21%) × 10% = 1260 zł, podatnik zwiększa w korekcie podatek naliczony o 60 zł (1200 - 1260);
 po 2. roku proporcja ostateczna 18%, część podatku naliczonego do odliczenia (12 000 × 18%) × 10% = 1080 zł,
podatnik zmniejsza podatek naliczony o 120 zł;
 po 3. roku proporcja ostateczna 20%, część podatku naliczonego do odliczenia (12 000 × 20%) × 10% = 1200 zł,
nie ma potrzeby dokonywania korekty;
 w połowie 4. roku podatnik zbył nieruchomość, a transakcja ta była zwolniona z podatku, za ten oraz
następnych 6 lat okresu korekty podatek do odliczenia wynosi 0 czyli za czas do końca okresu korekty (tj. 7 lat
podatkowych) podatnik jednorazowo zmniejsza w korekcie podatek naliczony o 8400 zł (1200 × 7).

Art. 91 UPTU

Korekta roczna podatku (Art. 91 UPTU)
Zmiana prawa do odliczenia przy braku odliczeń częściowych
Korekcie przy zmianie przeznaczenia podlegają:

 grunty i użytkowanie wieczyste o wartości powyżej 15 tys zł  korekta w okresie 10 lat
dokonywana za pierwszy okres roku następnego;
 pozostałe środki trwałe i WNiP o wartości powyżej 15 tys zł  korekta w okresie 5 lat dokonywana
za pierwszy okres roku następnego;
 środki trwałe i WNiP o wartości poniżej 15 tys zł:
 jak na mieszane  1 korekta po zakończeniu roku (jednorazowo);
 jak na wyłączne opodatkowane lub zwolnione  korekta w okresie 12 miesięcy od końca
okresu rozliczeniowego, w którym wydano towary lub usługi do użytkowania dokonywana w
okresie, w którym nastąpiła zmiana;

 towary handlowe, surowce i materiały  korekta w okresie, w którym zmiana nastąpiła (brak
okresu korekty).

Zasady ustalania współczynnika sprzedaży
Przykład:
JST
dokonała
nabycia
energii
elektrycznej
do
budynku
komunalnego,
w którym wynajmuje lokale. Część z nich najmowana jest na cele mieszkaniowe (zwolnienie z VAT)
a część przeznaczona jest na działalność usługową (23%). Koszty mediów uwzględnione są już w
cenie najmu jako wartości zryczałtowane (niezależne od faktury za zużycie). Faktura wystawiona
została na kwotę 3000 zł netto + 690 zł VAT.
Jak JST powinna rozliczyć ww. fakturę?
Rozwiązanie:
Faktura podlega rozliczeniu w miesiącu jej otrzymania. Zostanie rozliczona wskaźnikiem struktury
sprzedaży.

Stosowanie WSS i prewspółczynnika
Zastosowanie współczynników: wydatki bieżące – przykład:
 Urząd obsługujący JST zakupił artykuły biurowe za 1 000 zł + 230 VAT. Materiały te służą zarówno
działalności gospodarczej, jak i aktywnościom niepodlegającym w ogóle VAT;
 Prewspółczynnik w urzędzie na moment nabycia – 16%;

 WSS na moment nabycia – 93%;
 Podatek odliczony 34,22 zł:
 1 krok – 230 zł x 16% = 36,80 zł;
 2 krok – 36,80 zł x 93% = 34,22 zł;
 Odliczenia dokonujemy w deklaracji VAT dotyczącej okresu, w którym uzyskaliśmy prawo do
odliczenia podatku naliczonego.

Stosowanie WSS i prewspółczynnika
Zastosowanie współczynników: wydatki bieżące – przykład cd:
 Po zakończeniu roku okazało się że:
 Prewspółczynnik wyniósł 15% (zamiast pierwotnych 16%);
 WSS wyniósł 95% (zamiast pierwotnych 93%);
 To oznacza, że:
 1 krok – 230 zł x 15% = 34,50 zł
 2 krok – podatek do odliczenia wynosi 32,77 zł = 34,50 zł x 95%
 W deklaracji VAT-7 odliczono 34,22 zł podatku VAT więc należy dokonać korekty w kwocie - 1,45 zł
= 34,22 zł - 32,77 zł:
 Korekty dokonujemy
I kwartał).

w

deklaracji

za

styczeń

roku

następującego

(lub

za

Stosowanie WSS i prewspółczynnika
Zastosowanie współczynników: wydatki inwestycyjne – przykład:
 Urząd obsługujący JST zakupił kopiarkę za 30 000 zł + 6 900 VAT. Urządzenie to służy zarówno
działalności gospodarczej, jak i aktywnościom niepodlegającym w ogóle VAT;
 Część podatku przypadająca na każdy rok wynosi 1 380 zł (6 900 zł / 5);

 Prewspółczynnik w urzędzie na moment nabycia – 36%;
 WSS na moment nabycia – 75%;
 Podatek odliczony 1 863 zł:
 1 krok – 6 900 zł x 36% = 2 484 zł;
 2 krok – 2 484 zł x 75% = 1 863 zł;
 Odliczenia dokonujemy w deklaracji VAT dotyczącej okresu, w którym uzyskaliśmy prawo do
odliczenia podatku naliczonego;
 Na każdy rok przypada 372,6 zł = 1 863 zł / 5

Stosowanie WSS i prewspółczynnika
Zastosowanie współczynników: wydatki inwestycyjne – przykład cd:
 Po zakończeniu roku okazało się że:
 Prewspółczynnik wyniósł 40% (zamiast pierwotnych 36%);
 WSS wyniósł 72% (zamiast pierwotnych 75%);
 To oznacza, że:
 1 krok – 6 900 zł x 40% = 2 760 zł
 2 krok – podatek naliczony dla tego roku wynosi 552 zł = 2 760 zł/5;
 3 krok – podatek do odliczenia wynosi 397,44 zł = 552 zł x 72%
 Na każdy rok przypadało 372,6 zł podatku odliczonego więc należy dokonać korekty w kwocie +
24,84 zł = 397,44 zł - 372,60 zł:

 Korekty dokonujemy w deklaracji za styczeń roku następującego (lub za I kwartał).

Stosowanie WSS i prewspółczynnika
Zastosowanie współczynników: wydatki inwestycyjne – przykład cd:
 Po drugim roku okazało się że:
 Prewspółczynnik wyniósł 34% (zamiast pierwotnych 36%);
 WSS wyniósł 76% (zamiast pierwotnych 75%);

 To oznacza, że:
 1 krok – 6 900 zł x 34% = 2 346 zł
 2 krok – podatek naliczony dla tego roku wynosi 469,20 zł = 2 346 zł/5;
 3 krok – podatek do odliczenia wynosi 356,60 zł = 469,20 zł x 76%;
 Na każdy rok przypadało 372,6 zł podatku odliczonego więc należy dokonać korekty w kwocie –
16,00 zł = 356,60 zł - 372,60 zł:
 Korekty dokonujemy w deklaracji za styczeń roku następującego (lub za I kwartał).

Stosowanie WSS i prewspółczynnika
Zadanie 1

Na początku 2016 roku urząd obsługujący JST kupił komputer za 4.000 zł netto + 920 zł VAT.
Urządzenie to wykorzystywane jest do wykonywania opodatkowanej oraz zwolnionej działalności
gospodarczej, jak również do działalności niebędącej działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT,
przy czym:
 prewspółczynnik dla 2016 r. w urzędzie wyniesie 41%,
 proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, dla 2016 r. wyniesie w urzędzie 76%.
 kwota podatku naliczonego z tytułu nabycia urządzenia wielofunkcyjnego wyniesie:
405,49 zł (920 zł x 41% = 377,20 zł),
 z czego urząd będzie mógł odliczyć 286,67 zł (377,20 zł x 76%)

Stosowanie WSS i prewspółczynnika
Zadanie 2
Na początku 2016 r. JST kupiła system nagłośnieniowy do sali obrad urzędu za 50.000 zł netto + 11.500 zł
VAT. System ten wykorzystywany będzie zarówno na potrzeby prowadzonej przez jednostkę działalności
gospodarczej (opodatkowanej i zwolnionej), jak i na inne cele jednostki (na potrzeby niepodlegającej
opodatkowaniu działalności statutowej).
Jednocześnie prewspółczynnik obowiązujący jednostkę w 2016 r. wyniesie 7%, zaś proporcja, o której
mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT – 98%.
Ile wyniesie wartość podatku naliczonego oraz kwota podatku do odliczenia?
 kwota podatku naliczonego z tytułu nabycia systemu wyniesie
11.500,00 zł x 7% = 805,00 zł
 z czego jednostka będzie mogła odliczyć 788,90 zł
805,00 zł x 98% = 788,90 zł;

Kwota odniesienia: 788,90 / 5 = 157,78 zł

Stosowanie WSS i prewspółczynnika
Zadanie 2 – cd.

Co w przypadku gdy po zakończeniu 2016 r. okaże się, że ostateczny prewspółczynnik dla tego roku
wyniósł w jednostce 9%, zaś ostateczna proporcja dla celów odliczeń częściowych wyniosła w jednostce
97%?
 W tej sytuacji jednostka:
1. będzie musiała obliczyć skorygowaną kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia systemu, która
wyniesie 1.035,00 zł = 11.500 zł x 9%;
2. dopiero znając tę kwotę, jednostka będzie mogła ustalić skorygowaną kwotę podatku
podlegającego odliczeniu, która wyniesie 1.003,95 zł = 1.035 zł x 97%;
3. ponieważ jest to śr trw o wartości > 15k zł, to należy dokonać korekty 5-letniej czyli odnieść 1/5
realnego odliczenia do kwoty odniesienia;
4. wartość porównywalna wyniesie 200,79 zł = 1.003,95 zł /5
5. efektem dokonania wskazanych korekt będzie podwyższenie kwoty podatku do odliczenia o
24,61 zł = 157,78 – 200,79 zł

Korekta wieloletnia
Korekta wieloletnia – wyrok TSUE
• gdy podmiot prawa publicznego w chwili nabycia dobra inwestycyjnego działa jako organ władzy
publicznej, a zatem nie działa w charakterze podatnika, to co do zasady nie ma on prawa do
korekty odliczenia w związku z tym dobrem, nawet jeśli następnie jest ono wykorzystywane do
celów działalności opodatkowanej

• nabywając daną nieruchomość Gmina nie działała jako organ władzy publicznej tylko na tych
samych warunkach co osoba fizyczna zamierzająca wznieść budynek, nie korzystając w tym celu z
prerogatyw władzy publicznej
• przepisy nie stoją na przeszkodzie temu, aby podmiot prawa publicznego korzystał z prawa do
korekty odliczenia VAT zapłaconego od dobra inwestycyjnego stanowiącego nieruchomość, gdy w
chwili nabycia tego dobra z jednej strony mogło ono być wykorzystywane zarówno do celów
czynności opodatkowanych, jak i nieopodatkowanych, ale w początkowym okresie było
wykorzystywane na cele działalności nieopodatkowanej, a z drugiej strony ten podmiot prawa
publicznego nie wskazał wyraźnie zamiaru wykorzystywania tego dobra do celów działalności
opodatkowanej, ale też nie wykluczył, że będzie ono wykorzystywane do takich celów, o ile z analizy
wszystkich okoliczności faktycznych, wynika, że został spełniony warunek zgodnie z którym podatnik
powinien działać w takim charakterze w momencie, w którym dokonał nabycia.

Kwalifikowalność VAT w projektach UE

Kwalifikowalność VAT w projektach UE
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności – Minister Inwestycji i Rozwoju

1. Podatki i inne opłaty, w szczególności podatek VAT, mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne
tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości ich odzyskania na mocy prawodawstwa
krajowego oraz orzecznictwa!!!
2. Powyższe oznacza, iż zapłacony podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny
wyłącznie wówczas, gdy:
 beneficjentowi
 ani żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w projekt oraz wykorzystującemu do
działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu,
 zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej,
 zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym,
nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT.

Kwalifikowalność VAT w projektach UE
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności – Minister Inwestycji i Rozwoju
Za posiadanie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie
uznaje się możliwości określonej w art. 113 UPTU.

Art. 113 ust. 1 UPTU
Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie
przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie
wlicza się kwoty podatku.

Kwalifikowalność VAT w projektach UE
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności – Minister Inwestycji i Rozwoju
Przepisy szczegółowe (np. regulamin lub dokumentacja projektowa) mogą wyłączyć możliwość
kwalifikowania VAT w odniesieniu do określonych obszarów danego PO, w szczególności osi
priorytetowych, działań, rodzajów projektów, typów beneficjentów, a nawet w odniesieniu do
poszczególnych projektów.
IZ może podjąć decyzję, zgodnie z którą VAT będzie kwalifikowalny jedynie dla części projektu. W
takiej sytuacji beneficjent jest zobowiązany zapewnić przejrzysty system rozliczania projektu, tak
aby nie było wątpliwości w jakiej części oraz w jakim zakresie VAT może być uznany za
kwalifikowalny.

Kwalifikowalność VAT w projektach UE
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności – Minister Inwestycji i Rozwoju
Przykłady – kiedy VAT nie jest kosztem kwalifikowalnym:


podatek VAT naliczony w nadmiernej wysokości (gdy wystawca faktury zastosował
niewłaściwą stawkę podatku);



podatek VAT będzie związany choćby w części z działalnością opodatkowaną (sale
gimnastyczne, świetlice i domy kultury, boiska szkolne, sale lekcyjne, itp.);



przekazanie inwestycji SK/IK wykonującej czynności opodatkowane



utrata zwolnienia z art. 113 UPTU;



zmiana stanu prawnego i opodatkowanie czynności zwolnionych;



podatek VAT w korekcie wieloletniej:
 zwiększającej VAT do odliczenia – koszt niekwalifikowany (zwrot);
 zmniejszającej VAT do odliczenia – brak zwiększenia dofinansowania.

Kwalifikowalność VAT w projektach UE
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności – Minister Inwestycji i Rozwoju
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT:


prawo do odliczenia VAT może powstać zarówno w okresie realizacji projektu, jak i po jego
zakończeniu;



instytucja zarządzająca zobowiązuje beneficjentów do złożenia oświadczenia o
kwalifikowalności VAT (opracowywane indywidualnie przez instytucje zarządzające
programami);



Oświadczenie składa się z dwóch integralnych części:
1. beneficjent oświadcza, iż w chwili składania wniosku o dofinansowanie projektu nie może
odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu VAT;
2. beneficjent zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych części VAT, jeżeli
zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

Kwalifikowalność VAT w projektach UE
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności – Minister Inwestycji i Rozwoju

Kwalifikowalność VAT w projektach UE
Pismo MR Nr DKF-IV.7224.2.2016.GB z dnia 29.11.2016 r.
 Znaczenie pojęcia „możliwy do odzyskania” wykracza w opinii Komisji poza możliwości
odzyskiwania podatku VAT wynikające z treści przepisów właściwych w zakresie tego podatku (w
tym w szczególności dyrektywy 2006/112/WE) i obejmuje wszystkie mechanizmy związane z jego
odzyskiwaniem, w tym te, które nie wynikają bezpośrednio z przepisów właściwych w zakresie
VAT.
 Komisja wskazała, że nie jest właściwym oddzielanie fazy konstrukcyjnej projektu od fazy
eksploatacyjnej i wiązanie możliwości odzyskiwania podatku jedynie z beneficjentem.

 Komisja dochodzi do wniosku, że VAT nie powinien stanowić wydatki kwalifikowalnego w każdym
przypadku, gdy w fazie eksploatacyjnej projektu podmiot wykorzystujący infrastrukturę, niezależnie
od swojego statusu i powiązania z beneficjentem, będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT.
 Powyższa interpretacja oznacza, że podatek VAT powinien stanowić wydatek niekwalifikowalny w
przypadku przekazania wybudowanej w ramach projektów infrastruktury spółkom komunalnym, a
związane z nim kwoty ujęte w deklaracjach wydatków kierowanych do Komisji powinny zostać
zwrócone.

Kwalifikowalność VAT w projektach UE
Zabezpieczenie przed ryzykiem podważenia kwalifikowalności:
 IZ często wymagają interpretacji podatkowej ws prawa do odliczenia podatku naliczonego;
 W przypadku zmiany przesłanek do odliczenia  obowiązek uaktualnienia informacji o
prawie do odliczenia podatku;
 W przypadku częściowego prawa do odliczenia  możliwość kwalifikowania podatku VAT
proporcjonalnie do prawa do odliczenia VAT ale wymagana jest interpretacja (problemy
praktyczne):
 Co w sytuacji gdy występuje korekta wieloletnia?
 Kiedy następuje rozliczenie kwalifikowalności (w momencie poniesienia wydatku czy w
momencie dokonania korekty)?
 Co w sytuacji gdy prewspółczynnik wynosi 1% lub 2% ale JST decyduje się zastosować
zaokrąglenie do 0%?

Kwalifikowalność VAT w kontekście orzeczenia
TSUE z 29.09.2015 r. sygn. C-276/14
W świetle wyroku wszelkie czynności dokonywane przez gminny zakład budżetowy powinny być
rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła - podatnikiem nie jest
zakład budżetowy, a Gmina.

 Oznacza to, że gmina może odliczyć VAT, który przed centralizacją był nieodliczalny. Wcześniej,
inny podatnik VAT rzecz wytwarzał a inny podatnik VAT, za jej pomocą świadczył czynności
opodatkowane.
 Dla przykładu: gmina zrealizowała inwestycję wodno-kanalizacyjną, a jej jednostka budżetowa lub zakład
budżetowy sprzedawał wodę i/lub odprowadzał ścieki ze stawką 8%.

 Centralizacja rozliczeń VAT w gminach spowodowała, że ten sam podatnik VAT, który daną rzecz
wytwarza, jest tym samym podatnikiem VAT, który za pomocą wytworzonej rzeczy świadczy
czynności opodatkowane - gmina, jako podatnik VAT jest tożsama ze swoją częścią organizacyjną,
jaką jest gminna jednostka budżetowa lub gminny zakład budżetowy.
 Gmina może zatem odliczyć VAT od realizowanej np. inwestycji wodno-kanalizacyjnej w latach 2012-2016,
nieodpłatnie przekazanej swojemu zakładowi budżetowemu (np.: Miejskiemu Zakładowi Gospodarki
Komunalnej)

Kwalifikowalność VAT w kontekście orzeczenia
TSUE z 29.09.2015 r. sygn. C-276/14
W następstwie wyroku TSUE wprowadzona została tzw. ustawa centralizacyjna JST. Stosownie do rozdziału 4
(art. 17-19), JST mają obowiązek dokonania zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów:


jeżeli dokonały odliczenia podatku VAT w deklaracji, w wyniku korekty deklaracji lub w wyniku korekty
rocznej/wieloletniej przed 1 stycznia 2017 lub;



jeżeli dokonały odliczenia podatku VAT w wyniku korekty deklaracji lub w wyniku korekty
rocznej/wieloletniej po 1 stycznia 2017.

Powyższe dotyczy wyłącznie zmiany kwalifikowalności w części dotyczącej VAT sfinansowanego ze środków
przeznaczonych na realizację projektów zgodnie z zawartymi na dzień 29 września 2015 r. umowami o
dofinansowanie.
Jeżeli więc VAT został uznany za koszt kwalifikowalny i nie został/zostanie odliczony, to następnie zmiana
kwalifikowalności nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji (nie stanowi też naruszenia dyscypliny
finansów publicznych).

Zmiany w podejściu kwalifikowalności VAT w tzw. projektach
parasolowych.
Projekty parasolowe są wyodrębnioną formą projektów w ramach rozwoju OZE (panele fotowoltaiczne, kolektory
słoneczne, pompy ciepła itp.)
 Stan prawny sprzed dnia 14 lipca 2018 r.
Zgodnie z art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej zwanej „UOZE”)
wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a także pobieranie tej energii z sieci, o których mowa w ust. 1, nie
są świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług
 Stan prawny na dzień 14 lipca 2018 r.
Art. 4 ust. 9 UOZE został uchylony.
Stosowana wcześniej praktyka wskazywała podatek VAT przy inwestycjach w odnawialne źródła energii jako
wydatek kwalifikowany, czyli taki, którego nie można odliczyć, a unijne dotacje obejmowały także kwotę podatku.

Zmiany w podejściu kwalifikowalności VAT w tzw. projektach
parasolowych.
Projekty parasolowe – podejście organów podatkowych


DKIS z 20.12.2018, nr: 0113-KDIPT1-1.4012.710.2018.2.MSUW:
 W związku z uchyleniem art. 4 ust. 9 UOZE, wprowadzenie przez Gminę energii
elektrycznej do sieci wytworzonej w mikroinstalacji OZE za wynagrodzeniem, na podstawie
zawartej umowy cywilnoprawnej, stanowi/będzie stanowić czynność podlegającą
opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatna dostawa towarów, na podstawie art. 5
ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, a Wnioskodawca w odniesieniu do tej
czynności jest uznany za podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o
VAT;
 Wnioskodawca jest/będzie zobowiązany, w myśl art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, do
udokumentowania fakturą VAT ww. sprzedaży energii elektrycznej na rzecz
przedsiębiorstwa energetycznego w terminie wyznaczonym przepisem art. 106i ustawy.

Zmiany w podejściu kwalifikowalności VAT w tzw. projektach
parasolowych.
Projekty parasolowe – podejście organów podatkowych



DKIS z 08.07.2019, nr: 0112-KDIL1-1.4012.186.2019.1.MW:
 wprowadzenie energii elektrycznej do sieci wytworzonej w mikroinstalacji OZE za
wynagrodzeniem na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej stanowi czynność
podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa
towarów, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 UPTU, a podmiot
wprowadzający tę energię w odniesieniu do tej czynności jest uznany za podatnika
podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT,
 przy czym podstawę opodatkowania dla ww. dostawy stanowi różnica pomiędzy ilością
wprowadzonej do sieci energii a ilością zużytej energii w danym okresie rozliczeniowym,
tj. nadwyżka wprowadzonej energii.

Zmiany 2019/2020

Zastosowanie odwrotnego obciążenia (Art. 17 UPTU)
Podatnikami są również:

1) osoby prawne,
2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej

uwaga – wyjątek:
zarejestrowani podatnicy bez siedziby
w Polsce rozliczają podatek od usług
związanych z nieruchomościami

oraz
3) osoby fizyczne,
 będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby
działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej* na
terytorium kraju,

* a jeżeli posiada – to miejsce to nie uczestniczy w danej transakcji

Zastosowanie odwrotnego obciążenia (Art. 17 UPTU)
Podatnikami są również:
1) osoby prawne,

2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz
3) osoby fizyczne,
- nabywające towary, jeżeli dostawcą jest podatnik:
 nieposiadający siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej* na
terytorium kraju;
 niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny (chyba, że chodzi o dostawę gazu, energii
elektrycznej,
cieplnej
lub
chłodniczej
w sieci).
* a jeżeli posiada – to miejsce to nie uczestniczy w danej transakcji

Zastosowanie odwrotnego obciążenia (Art. 17 UPTU)
Podatnikami są również:

1) osoby prawne,

Zmiana od 1 listopada 2019 na obowiązkowy split
payment od 15 000 zł

2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
oraz

3) osoby fizyczne,
 będące podatnikami VAT czynnymi nabywające towary z zał. 11 (stal, odpady szklane, z
papieru, tektury i tworzyw sztucznych, elektronika) lub usługi z zał. 14 (budowalnomontażowe);
 dostarczane przez podatnika VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku (do progu
obrotu) i nie dokonującego zwolnionej dostawy towarów używanych lub złota
inwestycyjnego.
Czyli oba podmioty muszą być podatnikami VAT czynnymi.

Mechanizm podzielonej płatności (Art. 103 UPTU, art. 62b UPB)
Mechanizm podzielonej płatności (MPP):
 płatność za nabyty towar lub usługę jest rozdzielana;
 wartość sprzedaży netto (bez podatku VAT) jest płacona na rachunek rozliczeniowy dostawcy
lub jest regulowana w inny sposób;
 kwota podatku VAT jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.

MPP - Rachunek VAT:
 każdy przedsiębiorca posiadający rachunek rozliczeniowy w PLN;
 rachunek VAT prowadzony jest tylko w PLN (brak innych walut);
 nie wydaje się do niego instrumentów płatniczych (karty płatnicze);
 obowiązkowy dla podatników którzy dokonują czynności, o których mowa w załączniku 15
na kwoty o równowartości 15 000 zł lub wyższej (jednorazowa wartość transakcji) – od
1.11.2019

Mechanizm podzielonej płatności (Art. 103 UPTU, 62b UPB)
MPP - operacje na rachunku VAT:


uznania, m.in.:
 wpłata od kontrahenta w wysokości kwoty podatku;
 przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w
tym samym banku;
 zwrot podatku VAT z faktury korygującej lub z różnicy podatku;



obciążenia, m.in.:
 zapłata do kontrahenta kwoty podatku VAT (też korekty);
 zapłata należności z tytułu VAT, CIT, PIT, akcyzy, cła, ZUS, NFZ, FP, FGŚP oraz odsetek i
dodatkowych zobowiązań z nimi związanych – od 1.11.2019;
 zwrot nienależnie otrzymanej płatności;
 przekazanie środków na inny rachunek VAT w tym samym banku;
 wypłata środków na własny rachunek bankowy (zgoda US);

Mechanizm podzielonej płatności (Art. 62a Prawo bankowe i 108a UPTU)
Zastosowanie:


Warunki konieczne do obligatoryjnego zastosowania mechanizmu:
 wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT
(transakcje typu B2B). Nie będzie miał zatem wpływu na transakcje, których stroną
będą nabywcy finalni, niebędący podatnikami (konsumenci);
 otrzymanie faktury przed zrealizowaniem zapłaty;
 wartość transakcji wykazana w PLN;
Dobrowolność

Obowiązek

• decyduje nabywca czy chce skorzystać z tej metody
rozliczania;

• towary z załącznika nr 15

• sprzedawca nie ma możliwości wpływania na decyzję
nabywcy

• wartość transakcji co najmniej 15 000 zł brutto
• wskazanie na fakturze: „mechanizm podzielonej
płatności”

Mechanizm podzielonej płatności
 Można wyodrębnić następujące grupy towarów i usług znajdujące się w załączniku nr 15
(połączenie obecnych zał. 11, 13 i 14 + kilka dodatkowych):

 wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
 odpady, złom, surowce wtórne;
 elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netbooki, laptopy, konsole do
gier, tusze, tonery, dyski twarde;
 paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
 prawa do emisji gazów cieplarnianych;
 roboty budowlane;
 węgiel;
 handel częściami do samochodów i motocykli.

Mechanizm podzielonej płatności
Zastosowanie:
1. Sprzedawca wystawia fakturę z zapisem „mechanizm podzielonej płatności”
2. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do
ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15000
zł brutto, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.;
3. W przypadku stosowania MPP bank udostępnia komunikat przelewu zawierający cztery
obligatoryjne do wypełnienia elementy:
 kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma
zostać zapłacona w MPP;
 kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
 numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
 NIP dostawcy towaru lub usługodawcy.

Biała lista podatników VAT (Art. 96 UPTU)
Podstawowe informacje o białej liście:
 1 września 2019 r. zaczął obowiązywać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc
weryfikować kontrahentów. Wykaz zastąpił dotychczas funkcjonujące listy podatników VAT:
zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

 Wykaz umożliwia:
 sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT,
 poznanie podstawy prawnej decyzji dotyczącej odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru
lub przywrócenia zarejestrowanie jako podatnika VAT kontrahenta,
 potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki należy zapłacić swojemu
kontrahentowi.

Biała lista podatników VAT
Podstawowe informacje o białej liście:
 Lista
jest
prowadzona
przez
szefa
KAS
i
pod
adresem
internetowym:
https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka.
 Dane pobierane są z dostępnych rejestrów publicznych  jeżeli okaże się, że informacje są
niepoprawne, firma może zwrócić się do Szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie;
 Ważną informacją, którą można znaleźć w wykazie są numery firmowych rachunków bankowych.
Są to tzw. rachunki rozliczeniowe (nie VAT)  w wykazie nie są publikowane tzw. ROR, jeśli firma
używa takiego rachunku, kontrahent nie odnajdzie go w wykazie.
 Te numery są publikowane tylko w przypadku zarejestrowanych podatników VAT lub
podatników VAT, którzy zostali przywróceni do rejestru.
 Biała lista nie obejmuje danych firm (w tym numerów rachunków), które nie są podatnikami VAT,
nawet jeżeli korzystają z konta.

Biała lista podatników - sankcje
Sankcje i konsekwencje jeżeli zapłata poza rachunkiem wskazanym w wykazie:
 VAT – odpowiedzialność solidarna nabywcy:
 Sprzedawca – podatnik VAT czynny;
 Wartość transakcji od 15 000 zł brutto;
 Zapłata na innych rachunek niż wskazany w wykazie;
 Ewentualnie zgłoszenie w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.
 CIT/PIT – brak możliwości rozliczenia w KUP:
 Sprzedawca – podatnik VAT czynny;
 Wartość transakcji od 15 000 zł brutto;
 Zapłata na innych rachunek niż wskazany w wykazie;
 Ewentualnie zgłoszenie w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu
 CIT/PIT – brak możliwości rozliczenia w KUP:
 Wartość transakcji od 15 000 zł brutto;
 Na fakturze wskazanie „mechanizm podzielonej płatności”;
 Dotyczy jedynie towarów z załącznika nr 15 do UPTU.

Zasady przywrócenia rejestracji w VAT (Art. 96 UPTU)
Zasady rejestracji i wykreślenia podatników podatku VAT
Wykreślenie z rejestru VAT, niektóre przypadki (9 sytuacji):


zawieszenie
wykonywania
działalności
USDG na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy;



nieskładanie deklaracji VAT za 3 kolejne miesiące lub za kwartał;



składanie „zerowych” deklaracji VAT za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały;



wystawianie
faktur
lub
które nie zostały dokonane;



podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub
nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi
uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

faktur

gospodarczej

korygujących,

na

dokumentujących

podstawie

czynności,

Pytania?

Dziękuję za uwagę

