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Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347
z 11.12.2006 r., s. 1, ze zm.);

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń
podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych
przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280);

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r.
poz. 106, ze zm.);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 900, ze zm.);

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji
podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 869, ze zm.);

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
Podatek od towarów i usług;

Skonsolidowanie rozliczeń VAT w zakresie całej jednostki samorządu
terytorialnego, oznacza to, że zarówno jednostki budżetowe, jak
i samorządowe zakłady budżetowe z uwagi na ustrojową niesamodzielność
powinny być uwzględniane w składanych przez jednostkę samorządu
terytorialnego deklaracjach dla VAT;

Metoda proporcjonalnego odliczenia VAT od wydatków ponoszonych przez
podatnika, a wykorzystywanych jednocześnie do celów wykonywanej
działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT) i działalności
niepodlegającej opodatkowaniu VAT;
Metoda proporcjonalnego odliczenia VAT od wydatków ponoszonych przez
podatnika, a wykorzystywanych jednocześnie do celów wykonywanej
działalności gospodarczej (opodatkowanej VAT) i działalności zwolnionej
z VAT;
Deklaracja dla podatku od towarów i usług;
Jednolity plik kontrolny;

Jedna ze struktur JPK, obejmująca dane ewidencji zakupu i sprzedaży VAT;
Numer Identyfikacji Podatkowej;

Jednostka samorządu terytorialnego, która jest podatnikiemVAT. Rozumie
się przez nią zamiennie – na potrzeby niniejszej informacji o wynikach
kontroli – urząd miasta i gminę miejską oraz starostwo powiatowe i powiat;

Krajowa Administracja Skarbowa;

KIS
US
UM
SP
TSUE
NSA
WSA
UE

Krajowa Informacja Skarbowa;
urząd skarbowy;
urząd miasta;

starostwo powiatowe;

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
Naczelny Sąd Administracyjny;

Wojewódzki Sąd Administracyjny;
Unia Europejska.
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1. WPROWADZENIE
Pytanie definiujące cel
główny kontroli
Czy JST prawidłowo
realizują zadania związane
z centralizacją rozliczeń
w VAT?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy zadania związane
z centralizacją rozliczeń
w VAT zostały należycie
przygotowane
i wdrożone?
2. Czy JST w sposób
legalny i rzetelny
wypełniały obowiązki
jako podatnicy VAT?
3. Czy JST podejmowały
właściwe działania w
celu realizacji swoich
uprawnień jako
podatnicy VAT?
Jednostki
kontrolowane
Siedem urzędów miast
Siedem starostw
powiatowych
Okres objęty kontrolą
2016–2019

Przez wiele lat gminy oraz samorządowe jednostki budżetowe rejestrowały
się i rozliczały jako odrębni podatnicy VAT. Było to ugruntowane w praktyce
organów podatkowych i orzecznictwie sądów administracyjnych. W dniu
24 czerwca 2013 r., NSA podjął uchwałę w składzie siedmiu sędziów1,
w wyniku której rozpoczęła się zmiana dotychczasowego podejścia.
W uchwale tej stwierdzono, że w świetle art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT,
gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT.

O zmianie dotychczasowej praktyki traktowania jednostek organizacyjnych
JST na gruncie VAT przesądził wyrok TSUE z 29 września 2015 r.2 Zgodnie
z nim podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe,
nie mogą być uznane za podatników VAT, ponieważ nie spełniają kryterium
samodzielności, o którym mowa w art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT. Jednostki
te nie ponoszą bowiem ryzyka związanego z działalnością gospodarczą
powierzoną im w imieniu i na rachunek gminy oraz nie odpowiadają
za szkody spowodowane tą działalnością (odpowiedzialność tę ponosi
wyłącznie gmina), ponieważ nie dysponują własnym majątkiem, nie
osiągają własnych dochodów i nie ponoszą kosztów dotyczących takiej
działalności.

Wyrok TSUE nie dotyczył samorządowych zakładów budżetowych, jednakże tezy w nim zawarte znajdowały odpowiednie zastosowanie również
do tych podmiotów. Kwestia ta została ostatecznie rozstrzygnięta przez
NSA w uchwale z 26 października 2015 r., podjętej w składzie siedmiu
sędziów3. Wskazano w niej m.in., że pomimo większego niż jednostki
budżetowe stopnia samodzielności zakładu budżetowego, nie może on być
uznany za odrębnego od gminy podatnika VAT, gdyż nie jest wystarczająco
samodzielny.

Okoliczności te w szczególności sprawiły, że ustawodawca zdecydował się
na wprowadzenie epizodycznego aktu prawnego, który reguluje zasady
rozliczania VAT w samorządzie terytorialnym. Ustawa o centralizacji VAT
weszła w życie 1 października 2016 r., formułując bezwzględny obowiązek
scentralizowania rozliczeń VAT w JST najpóźniej z dniem 1 stycznia 2017 r.
Centralizacja ta objęła utworzone przez samorząd terytorialny jednostki
budżetowe, zakłady budżetowe oraz urzędy gmin, starostwa powiatowe
i urzędy marszałkowskie. Ustawa ta nie zawierała przepisów, które określałyby sposób dokonania tej centralizacji. Jej celem miało być uczynienie
z danej JST oraz jej jednostek organizacyjnych jednego podatnika VAT,
składającego jedną deklarację VAT i jeden plik JPK_VAT oraz posiadającego
jeden NIP.

1
2

6

3

Sygn. akt I FPS 1/13 (opubl. ONSAiWSA z 2013 r. Nr 6, poz. 96).

W sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów.
Sygn. akt I FPS 4/15 (opubl. ONSAiWSA z 2016 r. Nr 1, poz. 3).

WPROWADZENIE
Najważniejsze etapy związane z centralizacją rozliczeń VAT

Najważniejsze etapy związane z centralizacją rozliczeń VAT
24 czerwca 2013 r.

1 stycznia 2017 r.:

uchwała NSA

• obowiązkowa centralizacja rozliczeń VAT
wszystkich jednostek organizacyjnych,
• utrata prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego,
• przesyłanie skonsolidowanej deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT

Gminne jednostki budżetowe
“
nie są podatnikami VAT”

29 września 2015 r.
wyrok TSUE
Samorządowe jednostki organizacyjne nie mają
“
statusu odrębnego od gminy podatnika VAT”

1 lipca 2017 r.
utrata prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu
kas rejestrujących przez JST zobowiązane do
ewidencjonowania transakcji od 1 stycznia 2017 r.

26 października 2015 r.
uchwała NSA
Samorządowe zakłady budżetowe
”
nie są podatnikami VAT”

1 stycznia 2019 r.
utrata prawa do ewidencjonowania
sprzedaży na rzecz osób fizycznych za
pomocą kas rejestrujących przez
jednostki organizacyjne wykorzystujące
je przed centralizacją

1 października 2016 r.
wejście w życie ustawy
o centralizacji VAT
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CENTRALIZACJA ROZLICZEŃ VAT

Źródło: opracowanie własne NIK.
Źródło: Opracowanie własne NIK

Przed JST oraz ich jednostkami podległymi postawiono szereg obowiązków i wyzwań do których należało w szczególności: [1] wejście przez JST
w prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych, które dotychczas były
samodzielnymi podatnikami VAT lub korzystały ze zwolnienia od tego
podatku; [2] pozyskanie narzędzi informatycznych wspierających centralizację rozliczeń VAT; [3] ustanowienie nowych procedur; [4] ustalanie
prewspółczynnika dla odliczeń VAT.

Chociaż aktywność JST w znacznej mierze dotyczy sfery prawa publicznego,
pozostaje ona również podmiotem aktywnym w obszarze stosunków cywilnoprawnych. Nabywa i sama wykonuje różnego rodzaju dostawy i usługi,
a czyniąc to w sposób zorganizowany i za wynagrodzeniem – prowadzi
działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Pomimo
centralizacji JST nadal pozostały specyficznym podmiotem występującym
w dwóch reżimach prawnych, tj. jako podatnik VAT lub jako organ władzy
publicznej. Sprowadza się to do oceny, czy przy danej dostawie towarów,
czy też świadczeniu usług, JST (działając za pośrednictwem jednostek organizacyjnych) występuje w obrocie w charakterze podatnika VAT, a zatem
do interpretacji art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Zgodnie z nim, 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, z wyłączeniem
czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych4. Gdy JST (przez swoje organy) podejmuje działania o charakterze
4

Zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy VAT, krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz
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WPROWADZENIE
władczym, korzystając z przyznanych jej przepisami prawa kompetencji
(imperium), nie funkcjonuje w warunkach konkurencji. Wtedy działa jako
organ władzy, a nie jako podatnik VAT, czyli nie wykonuje w tym zakresie
działalności gospodarczej. Jeśli jednak JST jest uczestnikiem obrotu na konkurencyjnym rynku, to fakt, że mamy do czynienia z zadaniami własnymi,
jest bez znaczenia dla określenia jej statusu jako podatnika VAT5.

Duża liczba wydawanych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
toczących się postępowań i kontroli podatkowych, sporów przed sądami
administracyjnymi oraz postępowań przed TSUE dowodzi, że JST spotykają
się z licznymi problemami na gruncie VAT. Złożoność zagadnień związanych
z rozliczeniami VAT organów władzy publicznej została dostrzeżona również przez Komisję Europejską, która w 2014 r. przeprowadziła konsultacje
publiczne nt. VAT legislation on public bodies and tax exemptions in the
public interest6. Specyficzny charakter czynności wykonywanych przez JST
powoduje liczne problemy na gruncie rozliczania VAT7, tym więcej, że część
spornych kwestii nadal czeka na ostateczne rozstrzygnięcie przed NSA lub
TSUE.

5
6

7
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inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością,
którą podejmują, lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet
jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub
transakcjami. Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich
transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby
wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.
Np. świadczenie usług cmentarnych, usług w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Przepisy VAT dotyczące organów publicznych i zwolnień podatkowych w interesie publicznym.

W szczególności wynika to z faktu prowadzenia wielu rodzajów działalności powodujących
odmienne skutki na gruncie VAT – działalności opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej
opodatkowaniu, a to łączy się z koniecznością stosowania proporcji zarówno na podstawie art. 90
ust. 1 ustawy o VAT, jak i art. 86 ust. 2a–2h tej ustawy.

2. OCENA OGÓLNA
Skontrolowane jednostki samorządu terytorialnego zapewniły realizację zadań
związanych ze scentralizowanym rozliczaniem VAT, przy czym w większości
z nich działania w tym zakresie nie przebiegały prawidłowo. Wynikało to m.in.
ze skomplikowanego i niejednoznacznego prawa oraz niejednolitego orzecznictwa w sprawach podatkowych.

JST zapewniły realizację
zadań związanych
z centralizacją VAT,
choć większość działań
nie była prawidłowa

Wszystkie JST zaplanowały i wdrożyły niezbędne przedsięwzięcia ukierunkowane na przygotowanie i wdrożenie centralizacji rozliczeń VAT. Nie odbyło
się to jednak w sposób należyty. Stan zatrudnienia pracowników oraz ich
przygotowanie merytoryczne umożliwiały realizację nowych zadań. Jednocześnie jednak, w dziewięciu z 14 skontrolowanych JST (64,3%), pomimo
posiadania własnych zasobów, opracowanie wewnętrznych procedur w zakresie centralizacji rozliczania VAT zlecono podmiotom zewnętrznym. Wiązało
się to z wydatkowaniem dodatkowych środków finansowych w wysokości
666,9 tys. zł. W jednej JST, w 2017 r., 196 jednostek organizacyjnych nie
stosowało kluczowej i obligatoryjnej dla scentralizowanego rozliczania VAT
metody proporcjonalnego odliczania tego podatku, gdyż zaplanowane w tym
zakresie rozwiązania nie zostały przyjęte do stosowania w założonym terminie. W 10 z 14 skontrolowanych jednostek (71,4%) dochodziło do naruszania
wewnętrznych zasad organizacji procesu centralizacji rozliczeń VAT. Dotyczyło
to głównie jednostek organizacyjnych JST, co wskazuje, że nadzór nad nimi
był niedostateczny. Ponadto 12,9% skontrolowanych postępowań o udzielanie
zamówień publicznych związanych z centralizacją przeprowadzono z naruszeniem przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych.
W połowie ze skontrolowanych jednostek nie wypełniano obowiązków
podatnika VAT w sposób zgodny z prawem i rzetelny. Rzutowało to na występowanie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku należnego. Wprawdzie
deklaracje podatkowe co do zasady były składane i rozliczane terminowo,
to ich liczne korekty, których złożono aż 1 216, wiązały się z koniecznością
zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w łącznej wysokości
397,5 tys. zł. NIK zauważa przy tym, że w okresie objętym kontrolą, łączna
kwota zwrotów VAT otrzymana przez skontrolowane JST z budżetu państwa
przewyższała dokonywane z tego tytułu wpłaty. Ponadto, w działalności JST
występowały nieprawidłowości natury formalnej, takie jak np. nieterminowe
składanie informacji związanych z rozliczaniem VAT, a także opieszałe składnie
wniosków o wyrejestrowanie nieużytkowanych kas rejestrujących. Opóźnienia
w zakresie obowiązków informacyjnych sięgały do 962 dni8.

JST podejmowały działania w celu realizacji swoich uprawnień jako podatników VAT, nie unikając jednak przypadków niewłaściwego postępowania w tym
zakresie. Z możliwości obniżania kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego skorzystało 13 z 14 skontrolowanych jednostek. Nieprawidłowości
wystąpiły w sześciu z nich (46,2%). JST w sposób niejednolity dokonywały
odliczeń od wydatków ponoszonych na pojazdy samochodowe wykorzystywane do działalności gospodarczej oraz statutowej JST, co było spowodowane
niejednoznacznymi regulacjami prawnymi w tym zakresie. Za wyjątkiem rozliczeń Gminy Miejskiej Łódź w 2017 r., w przypadku towarów i usług częściowo
wykorzystywanych do działalności gospodarczej, a częściowo do działalności
statutowej JST, odliczeń dokonywano z zachowaniem stosownych proporcji.

NIK zauważa również, że skontrolowane jednostki złożyły aż 369 wniosków
o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
w sprawie scentralizowanych rozliczeń VAT. Niewątpliwie świadczy to o złożoności przedmiotowych zagadnień oraz o trudnościach, z którymi zmagają
się organy władzy publicznej przy rozliczaniu VAT.

8

Opóźnienie to dotyczyło nieterminowej aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego.

9

OCENA OGÓLNA
Jednocześnie JST w niewielkim zakresie przeprowadzały kontrole i audyty
wewnętrzne z tego obszaru. Ujawnione w ich toku liczne nieprawidłowości
wskazują na potrzebę wzmocnienia – ze strony kontrolowanych gmin i powiatów – działań monitorujących i nadzorczych nad prawidłową realizacją obowiązków wynikających z ustawy o VAT i regulacji wewnętrznych.
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3. SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
Wpływy do budżetu państwa z VAT w latach 2015–2019 (I półrocze) były
generowane jedynie przez powiaty oraz przez gminy (wyłącznie w 2017 r.)
i miasta na prawach powiatu (wyłącznie w 2016 r.). Od rozpoczęcia centralizacji rozliczeń VAT do III kwartału 2019 r. 14 skontrolowanych JST dokonało
wpłat VAT do US w łącznej wysokości 221 958,1 tys. zł, a uzyskały kwotę tego
podatku do zwrotu w wysokości 222 802,8 tys. zł (zwroty były w przybliżeniu równe wpływom, różnica wynosiła mniej niż 4‰). 
[str. 42–44]

Zrównoważone wpłaty
i zwroty VAT

Chociaż organy podatkowe nie prowadziły postępowań podatkowych
względem kontrolowanych JST w zakresie VAT, ani przed sądami administracyjnymi nie toczyły się postępowania wobec tych jednostek w zakresie
tego podatku – w związku z zaskarżeniem decyzji administracyjnych
wydawanych przez organy podatkowe – to w odniesieniu do innych JST
sytuacje takie miały miejsce. Z danych ministerstwa finansów wynikało,
że w latach 2017–2019 (III kwartał) JST zaskarżyły łącznie 139 decyzji
wydanych przez dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie VAT,
z czego w tym okresie WSA zmieniły 99 razy (71,2%) decyzje tych organów.
Świadczy to o wysokim poziomie skomplikowania materii związanej z VAT.
Średni czas trwania postępowania przed WSA wynosił ponad 1 000 dni
(2,5 roku). Do NSA wpłynęło w tym zakresie 108 spraw, przy czym średni
czas trwania postępowania wynosił już ponad 2000 dni. 
[str. 44]

Długi czas oczekiwania
na rozstrzygnięcia
sądów administracyjnych
i zmiany zaskarżanych
decyzji organów
podatkowych

Centralizacją rozliczeń VAT objęto wszystkie właściwe samorządowe jednostki organizacyjne, o czym stosownie do art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o centralizacji VAT powiadomiono właściwych naczelników US10. Scentralizowane
rozliczanie VAT odbywało się w UM i SP, tj. w wyznaczonych komórkach
organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonywanie zadań związanych
z centralizacją rozliczeń VAT. 
[str. 27–28]

Centralizacja rozliczeń
VAT we wszystkich
właściwych jednostkach
organizacyjnych JST

Skontrolowane JST, z wyjątkiem Gminy Miejskiej Poznań, rozpoczęły Terminowe rozpoczęcie
scentralizowane rozliczanie VAT od 1 stycznia 2017 r., tj. zgodnie z art. 3 centralizacji rozliczeń
ustawy o centralizacji VAT. Natomiast Gmina Miejska Poznań pełną VAT w JST
centralizację rozliczeń VAT rozpoczęła od 1 stycznia 2016 r., choć już
od 1 stycznia 2014 r. wspólnym rozliczaniem VAT objęła samorządowe
jednostki budżetowe9. Takie rozwiązanie było również dopuszczane
przez ww. ustawę. Według stanu na 1 stycznia 2017 r. liczba podległych
samorządowych jednostek organizacyjnych generujących dane do skonsolidowanej deklaracji VAT-7 w miastach wahała się od 193 (UM Katowice)
do 406 (UM Łódź), natomiast w powiatach: od ośmiu (SP Nowy Dwór
Gdański) do 32 (SP Kłodzko). 
[str. 26–27]

JST zaplanowały z odpowiednim wyprzedzeniem działania w celu przygotowania procesu centralizacji rozliczeń VAT. Jednakże dziewięć JST11
(64,3%) zleciło przygotowanie procedur w zakresie centralizacji rozliczeń
VAT firmom zewnętrznym (kancelarie doradztwa prawnego i podatkowego), pomimo że posiadały w tym zakresie własne zasoby. Wiązało się
9

Wdrożenie centralizacji
VAT co do zasady zostało
wykonane w całości
i terminowo

Bez samorządowych zakładów budżetowych.

10 Obowiązek ten nie dotyczył UM Poznań z uwagi na wcześniejsze dokonanie centralizacji rozliczeń
VAT.
11 UM Katowice, UM Kraków, UM Łódź, UM Poznań, UM Szczecin, SP Kłodzko, SP Częstochowa,
SP Nowy Sącz, SP Czarnków.
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to z wykonywaniem zadań regulaminowych tych jednostek przez podmioty
zewnętrzne, za które wypłacono im 666,9 tys. zł. W związku z rozpoczęciem
tego procesu wydatkowano również 1465,7 tys. zł na zakup dedykowanego
oprogramowania informatycznego oraz 141,4 tys. zł na szkolenia, konsultacje i zakup publikacji fachowych. JST ponosiły również12, po rozpoczęciu
procesu centralizacji rozliczeń VAT, wydatki na utrzymanie oprogramowania informatycznego wspierającego proces centralizacji rozliczeń VAT
(aktualizacje, licencje, usługi wsparcia i asysty technicznej) w łącznej
wysokości 1008,3 tys. zł. Siedem JST13 (50,0%) ponosiło także w latach
2017–2019, tj. po wdrożeniu centralizacji, wydatki na usługi doradztwa
podatkowego w łącznej wysokości 874,2 tys. zł.

Problematyczne
udzielanie zamówień
publicznych związanych
z centralizacją rozliczeń
VAT

Zaplanowane przez JST działania związane z przygotowaniem i wdrożeniem
procesu centralizacji rozliczeń VAT zostały wykonane w całości i terminowo,
z wyjątkiem działań podjętych w UM Łódź. W jednostce tej zadania polegające na wdrożeniu metody odliczania VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika i współczynnika nie zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem,
tj. do 31 października 2016 r. W konsekwencji 196 miejskich jednostek
organizacyjnych nie stosowało w 2017 r. metody proporcjonalnego odliczenia VAT, pomimo że było do tego zobowiązanych na podstawie przepisów
ustawy o VAT i regulacji wewnętrznych w tym zakresie. 
[str. 28–30]

JST przeprowadziły w latach 2016–2019 (III kwartał) łącznie 129 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy i usługi związane
z procesem centralizacji rozliczeń VAT, w wyniku których podpisano umowy
na łączną kwotę 4370,7 tys. zł. Z tego tylko trzy postępowania na kwotę
1444,5 tys. zł przeprowadzono na podstawie przepisów Prawa zamówień
publicznych14. Ujawniono nieprawidłowości w czterech postępowaniach
(12,9% skontrolowanych), przeprowadzanych przez trzy JST15, o łącznej
wartości 338,8 tys. zł (13,2% wartości skontrolowanych postępowań).
W przypadku dwóch postępowań związane one były z nieprzestrzeganiem
przepisów Prawa zamówień publicznych przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia. Natomiast w kolejnych dwóch postępowaniach dotyczyły
one nieprzestrzegania ustanowionych regulacji wewnętrznych w tym
zakresie.
NIK zwraca uwagę, że trzy JST16 udzieliły odrębnych zamówień publicznych na modyfikację i rozbudowę zakupionych systemów informatycznych,
odstępując od określenia przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający
wyłonienie wykonawców całości ww. prac w jednym z trybów konkurencyjnych. Natomiast zgodnie z rekomendacjami i zaleceniami Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych, powinny one być w całości objęte zamówieniem
podstawowym, chyba że planuje się zlecenie tych usług w trybie konkurencyjnym. 
[str. 31–33]
12 Oprócz wydatków na wynagrodzenia.

13 UM Gdańsk, UM Katowice, UM Kraków, UM Poznań, UM Szczecin, SP Kłodzko, SP Czarnków.

14 W pozostałych postępowaniach przepisy Prawa zamówień publicznych nie były stosowane
z uwagi na nieprzekroczenie progu 30 000 euro, o którym mowa w art. 4 pkt 8 tej ustawy.

15 UM Łódź, UM Poznań, SP Sieradz.
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16 UM Łódź, UM Poznań i UM Szczecin.
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JST wdrożyły stosowne zmiany organizacyjne związane z procesem centralizacji rozliczeń VAT. Stopień szczegółowości zadań ujętych w regulaminach
organizacyjnych JST w zakresie centralizacji rozliczeń VAT był różny. W pięciu z nich17 (35,7%) zadania związane ze scentralizowanym rozliczaniem
VAT zostały zaktualizowane i dostosowane do aktualnych zadań z opóźnieniem sięgającym od roku do niemal dwóch i pół lat. Należy wskazać,
że wbrew pkt II.A.3. załącznika do komunikatu Nr 23 Ministra Finansów
z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla
sektora finansów publicznych18, struktura organizacyjna tych JST nie była
dostosowana do aktualnych celów i zadań. 
[str. 33–34]

Nieterminowa
aktualizacja regulaminów
w niektórych JST

Stan zatrudnienia pracowników zajmujących się scentralizowanymi rozliczeniami VAT umożliwiał realizację zadań z tego zakresu. Według stanu
na 30 września 2019 r. scentralizowanymi rozliczeniami VAT w kontrolowanych JST zajmowało się łącznie 70 osób19. W związku z centralizacją
rozliczeń VAT zatrudnienie to zwiększyło się łącznie o 27 osób (38,6%).
Ponadto w trzech JST20 występowały cztery wakaty, które mimo wielokrotnie ogłaszanych naborów nie zostały obsadzone. W trzech JST21 zawierano
umowy cywilnoprawne w zakresie związanym z centralizacją rozliczeń
VAT22 na łączną kwotę 33,0 tys. zł. 
[str. 34–35]

Stan zatrudnienia
adekwatny
do realizowanych zadań

Pracownicy JST posiadali konieczne wykształcenie i staż pracy, określone
w opisach stanowisk pracy, zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych23. Pracownikom tym zapewniono możliwość podnoszenia
kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach indywidualnych
i grupowych oraz kursach zawodowych z zakresu ewidencji i rozliczeń
VAT. Posiadali oni aktualne zakresy czynności, uwzględniające obowiązki
w zakresie scentralizowanych rozliczeń VAT. Jedynie w SP Gryfino zakresy
obowiązków trzech pracowników zajmujących się rozliczeniami VAT
zostały podpisane w terminie od miesiąca i ośmiu dni do sześciu miesięcy i 10 dni od dnia zatrudnienia lub zmiany stanowiska pracy, co było
działaniem nierzetelnym.
[str. 35–36]

Odpowiednie
przygotowanie
merytoryczne
pracowników
rozliczających VAT

Nabory pracowników do wykonywania zadań związanych z rozliczaniem
VAT przeprowadzono zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych oraz regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie, z wyjątkiem
UM Kraków. W jednostce tej protokoły z przeprowadzonych dwóch naborów nie zawierały informacji o liczbie nadesłanych ofert na stanowisko,
w tym liczbie ofert spełniających wymagania formalne, co było niezgodne
z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy. 
[str. 35]

Nabory pracowników
do rozliczania VAT
przeprowadzono
prawidłowo

17 UM Wrocław, UM Kraków, UM Gdańsk, SP Częstochowa, SP Czarnków.
18 Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84.
19 51 osób w UM i 19 osób w SP.

20 UM Katowice, UM Łódź, UM Poznań.

21 UM Szczecin, UM Gdańsk, SP Nowy Dwór Gdański.

22 Z własnymi pracownikami, pracownikami jednostek organizacyjnych i byłym pracownikiem.

23 Dz. U. poz. 936, ze zm. Wcześniej (tj. do dnia 18 maja 2018 r.) obowiązywało rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1786, ze zm.).
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JST ustaliły niezbędne
procedury wewnętrzne,
ale w większości
z nich nie były one
przestrzegane

Nieterminowa
aktualizacja danych
w większości JST
oraz niedopracowany
formularz NIP-2

Z uwagi na brak przepisów określających szczególne zasady wykonywania budżetu JST, w związku z centralizacją rozliczeń VAT, wszystkie
JST określiły zasady (procedury) precyzujące wewnętrzne zasady organizacji procesu centralizacji rozliczeń VAT. Regulacje te były zgodne
z przepisami prawa. W trzech JST24 (21,4%) wykazy jednostek objętych
centralizacją rozliczeń były nieaktualne w zakresie liczby i nazw tych
jednostek, jednakże zostały one zaktualizowane w trakcie kontroli NIK,
a opóźnienia w tym zakresie istniały najdalej do dwóch lat i czterech
miesięcy. Ujawniono, że ustanowione regulacje wewnętrzne nie były
jednak przestrzegane w 10 JST25 (71,4%). Dotyczyło to w szczególności:
nieterminowego przesyłania przez jednostki organizacyjne deklaracji
cząstkowych VAT-7 i cząstkowych ewidencji VAT, braku podpisów
uprawnionych osób na deklaracjach i ewidencjach, niewłaściwego
oznaczenia podatnika na fakturach i umowach, niepodpisania aneksów
do umów zawartych przed centralizacją rozliczeń VAT oraz nieprzekazywania środków finansowych dla jednostek organizacyjnych na zapłatę
VAT w wymaganych terminach. Ujawnione nieprawidłowości, w większości w jednostkach organizacyjnych, nie wpłynęły na wykonanie obowiązku terminowego złożenia skonsolidowanej deklaracji podatkowej
i terminowego uiszczenia zobowiązania podatkowego. Skróciły jednakże
czas na weryfikację i korektę danych na poziomie jednostek, które konsolidują rozliczenia VAT. Świadczyło to o niedostatecznym nadzorze
nad prawidłowością i terminowością wykonywania zadań z zakresu
rozliczeń VAT.
[str. 36–38]

Osiem JST26 (57,1%) nie wywiązywało się z obowiązku, o którym mowa
w art. 9 ust. 1 ustawy o ewidencji podatników. Zgodnie z nim podatnicy
VAT mają obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia, w którym
nastąpiła zmiana danych. Opóźnienia w przesyłaniu zaktualizowanych
zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP-2) sięgały od dwóch do 962 dni.
Należy wskazać, że formularz do tego dedykowany (NIP-2) nie uwzględnia
specyfiki niektórych podatników prowadzących działalność gospodarczą
pod wieloma adresami (np. JST). Nie ma bowiem w nim miejsca na podanie oznaczenia jednostki organizacyjnej, której zmienione dane dotyczą
(w zakresie miejsc prowadzenia działalności gospodarczej i numerów
rachunków bankowych), czy przedmiotu jej działalności. Zatem w konieczności uzyskania informacji o adresie prowadzenia działalności, jej przedmiocie lub adresie przechowywania dokumentacji rachunkowej konkretnej
jednostki organizacyjnej, naczelnik US musi informację taką pozyskać
z urzędu obsługującego JST27. 
[str. 38–39]

24 UM Gdańsk, UM Kraków, SP Sieradz.

25 UM Wrocław, UM Gdańsk, UM Kraków, UM Szczecin, SP Kłodzko, SP Nowy Dwór Gdański, SP Nowy
Sącz, SP Sieradz, SP Czarnków, SP Gryfino.

26 UM Wrocław, UM Gdańsk, UM Kraków, UM Łódź, UM Szczecin, SP Kłodzko, SP Nowy Sącz,
SP Czarnków.

14

27 Zmiany te zgłasza gmina lub powiat jako podatnik.
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Kontrolowane JST w latach 2016–2019 złożyły łącznie 369 wniosków
o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie scentralizowanych rozliczeń VAT. Wnioski te dowodzą złożoności zagadnień
związanych z rozliczeniami VAT organów władzy publicznej oraz, że JST
spotykają się z licznymi problemami interpretacyjnymi na gruncie tego
podatku. Z kolei w latach 2017–2019 wydano siedem interpretacji ogólnych
w zakresie dotyczącym VAT, jednak żadna nie była związana z problematyką centralizacji rozliczeń VAT. NIK zauważa, że stosowanie interpretacji
ogólnych w większym niż dotychczas zakresie mogłoby przyczynić się
do zwiększenia jednolitości i przejrzystości stosowanych w praktyce
przez JST interpretacji przepisów prawa podatkowego, jak również bardziej efektywnego wykorzystania zasobów KAS. Należy w tym kontekście
wskazać, że Ordynacja podatkowa, w szczególności jej art. 14a, w części
dotyczącej wydawania interpretacji ogólnych, nie zawiera przepisu wskazującego na zasadność wydania takiej interpretacji w sytuacjach, w których
w analogicznych stanach prawnych i faktycznych o wydanie interpretacji
indywidualnych zwraca się wielu podatników (w tym przypadku wiele JST).
W związku z powyższym należałoby postulować uzupełnienie Ordynacji
podatkowej o stosowny przepis.

Wnioski JST
o interpretacje
prawa podatkowego
świadczą o złożoności
spraw związanych
z rozliczeniami VAT

Kontrole wewnętrzne w zakresie realizacji zadań wynikających ze wspólnego rozliczania VAT zostały przeprowadzone przez trzy JST28 (21,4%).
Tylko w jednej jednostce (SP Gryfino) przeprowadzono zadanie audytowe
w tym zakresie29. W jednej jednostce (UM Katowice) w latach 2018–2019
zlecono doradcy podatkowemu przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie prawidłowości rozliczania VAT, za który zapłacono
95,2 tys. zł. Ponadto w trzech JST przeprowadzano na podstawie uregulowań wewnętrznych: weryfikację prawidłowości rozliczeń (UM Gdańsk),
wewnętrzne przeglądy rozliczeń (UM Wrocław) oraz czynności sprawdzające (UM Szczecin). Stwierdzone w wyniku powyższych działań liczne
nieprawidłowości zostały skorygowane. Wskazuje to na istniejącą nadal
potrzebę wzmacniania przez UM i SP działań nadzorczych nad prawidłową
realizacją przez ich jednostki organizacyjne obowiązków wynikających
z ustawy o VAT i regulacji wewnętrznych w tym zakresie.
Urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe w latach 2017–2019 (do maja)
przeprowadziły łącznie 87 kontroli w gminach (3,5% gmin) w zakresie
dotyczącym VAT, po wejściu w życie ustawy o centralizacji VAT. W 66 z nich

Niewielka liczba kontroli
oraz audytów w zakresie
realizacji zadań
z rozliczania VAT

Z danych Ministerstwa Finansów wynikało, że w latach 2017–2019
(do 30 września) dla wszystkich JST wydano 502 interpretacje przepisów
prawa podatkowego, odnoszące się do zagadnień związanych z centralizacją rozliczeń VAT. Z tego aż 303 interpretacje (60,4% wydanych ogółem)
zostały zaskarżone do WSA i 130 interpretacji zostało uchylonych (42,9%
zaskarżonych interpretacji; 25,9% wydanych ogółem). Średni czas trwania
postępowania sądowo-administracyjnego wynosił 86 dni.
[str. 39–40]

28 UM Poznań, UM Szczecin i SP Kłodzko.

29 W UM Kraków w maju 2019 r. rozpoczęto zadanie audytowe, którego celem było zapewnienie,
że proces comiesięcznego przygotowania w jednostkach organizacyjnych i przekazania do UM
Kraków informacji cząstkowej VAT był skuteczny. Audytem objęto 13 jednostek. W związku
z kontrolą NIK audyt został wstrzymany i miał być kontynuowany w 2020 r.
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Trudności w stosowaniu
art. 15 ust. 6 ustawy
o VAT

Terminowe składanie
deklaracji VAT-7
i regulowanie
zobowiązań,
ale z licznymi korektami

(75,8%) stwierdzono nieprawidłowości. Jednostki na poziomie powiatowym i wojewódzkim nie były kontrolowane. Mała liczba kontroli wynikała
z tego, że JST, jako jednostki sektora finansów publicznych, nie są zaliczane
do grup ryzyka w VAT. Nie oznacza to jednak, że działalność JST w ogóle jest
wolna od ryzyka występowania nieprawidłowości.
[str. 40–42]

JST działają w charakterze podatników VAT, gdy wykonują czynności inne
niż te, które mieszczą się w ramach ich zadań oraz wykonują czynności
mieszczące się w ramach ich zadań, ale czynią to na podstawie umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). Jednakże stosowanie w praktyce
art. 15 ust. 6 ww. ustawy nastręczało szereg trudności interpretacyjnych
i prowadziło do licznych sporów sądowo-administracyjnych. Brak jest
bowiem określenia wyraźnych granic kiedy JST występuje jako podatnik,
a kiedy takiego statusu nie posiada. W takich sytuacjach może być stosowana zasada in dubio pro tributario, wprowadzona do porządku prawnego
od 1 stycznia 2016 r. Z treści art. 2a Ordynacji podatkowej wynika, że niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego
rozstrzyga się na korzyść podatnika. 
[str. 44–45]

W latach 2017–2019 (III kwartał) 12 kontrolowanych JST (85,7%) terminowo, tj. stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, składało miesięczne
deklaracje VAT-7. Jedynie UM Kraków i SP Gryfino złożyły pojedyncze
deklaracje z jednodniowym opóźnieniem. Deklaracje te były co do zasady
składane na właściwym wzorze. Zobowiązania podatkowe wynikające
ze składanych deklaracji, jak i ich korekt, JST regulowały, z jednym wyjątkiem, terminowo, tj. stosownie do art. 103 ust. 1 ustawy o VAT. SP Czarnków
zobowiązanie podatkowe za wrzesień 2017 r. uregulowało z pięciodniowym opóźnieniem, a odsetki z tego tytułu nie zostały ujęte w księgach
rachunkowych, co naruszało art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości30. Z kolei w UM Poznań ujawniono, że w sytuacji
wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, nie zawsze
żądano zwrotu tego podatku. W konsekwencji powodowało to, że środki
należne JST były przechowywane na rachunku organu podatkowego
(wynosiły one w latach 2016–2019 od 3255,4 tys. zł do 10 826,9 tys. zł).
NIK zauważa, że przynajmniej część tych środków mogłaby być m.in. ulokowana na rachunku lokacyjnym w banku prowadzącym obsługę bankową
UM Poznań oraz jego jednostek organizacyjnych, który był oprocentowany.
Wszystkie JST składały korekty deklaracji VAT-7 w ww. okresie. Łącznie
złożono 1216 korekt tych deklaracji31. W wyniku zwiększenia kwoty
zobowiązania podatkowego 10 JST32 uiściło odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, w łącznej wysokości 397,5 tys. zł33. Większość tych
korekt spowodowana była błędami występującymi po stronie jednostek
organizacyjnych. Tymczasem duża liczba korekt w wyniku błędów

30 Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.

31 Z tego: UM – 1149 (94,5%), a SP – 67 (5,5%).

32 Z wyjątkiem SP Częstochowa, SP Nowy Sącz, SP Czarnków i SP Gryfino, gdyż złożone korekty
deklaracji podatkowych VAT-7 nie wpłynęły na zmianę wysokości zobowiązania podatkowego,
albo nie skutkowały obowiązkiem uiszczenia odsetek podatkowych (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji
podatkowej).
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33 Z tego: UM – 396,0 tys. zł (99,6%), a SP – 1,5 tys. zł (0,4%).
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na poziomie jednostek organizacyjnych powodowała większe obciążenie
pracą pracowników w UM i SP, czyli w tych miejscach, gdzie deklaracje
podatkowe VAT-7 były konsolidowane i centralnie korygowane. Świadczyło to o braku należytego nadzoru nad prawidłowością wykonywania
zadań z zakresu VAT. Prawidłowe rozliczanie VAT w jednostkach organizacyjnych ma bezpośredni wpływ na prawidłowość odliczania i odprowadzania VAT przez JST, a przez to wpływa na wysokość wpłacanych odsetek
podatkowych.
[str. 45–47]

W latach 2017–2019 (III kwartał) wszystkie JST składały informacje
podsumowujące w obrocie krajowym, o których mowa w art. 101a ustawy
o VAT34. Łącznie złożono 353 takich informacji oraz 59 korekt tych informacji. W odniesieniu do 10 JST informacje te były składane terminowo, zgodnie ze wzorem i zawierały dane, które były zgodne z danymi wykazanymi
w deklaracji VAT-7. W czterech JST35 (28,6%) stwierdzono nieprawidłowości polegające na: nieterminowym złożeniu tych informacji, niewykazaniu
sprzedaży objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia w deklaracji VAT-7
i informacji VAT-27 oraz w samej informacji VAT-27, a także niewłaściwego
zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia36 w sytuacji konieczności opodatkowania transakcji stawką podatku w wysokości 23%. W wyniku
kontroli NIK złożono korekty deklaracji VAT-7 skutkujące zapłatą zobowiązania podatkowego w wysokości 22,8 tys. zł, wraz z należnymi odsetkami
w wysokości 1,3 tys. zł. 
[str. 47–49]

Dziewięć JST37 składało w latach 2017–2019 (III kwartał) informacje
podsumowujące dotyczące transakcji transgranicznych, o których mowa
w art. 100 ustawy o VAT. Łącznie złożono 112 takich informacji oraz
23 korekty tych informacji. W siedmiu JST38 (77,8%) stwierdzono, że:
nieterminowo złożono te informacje (opóźnienia sięgały od sześciu
do 958 dni)39; jedną informację podsumowującą i jej korektę złożono
w wersji papierowej, zamiast elektronicznie40; w sposób nieprawidłowy
wykazano w informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na kwotę
1,0 tys. zł41. 
[str. 49–50]

Wszystkie JST prowadziły ewidencje, o których mowa w art. 109 ust. 3
ustawy o VAT, umożliwiające sporządzenie deklaracji podatkowych oraz
informacji podsumowujących. Przepisy ww. ustawy nie narzucają określonej formy prowadzenia ewidencji, ważne jest tylko, aby zawierała ona
wszystkie elementy wymienione w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. W trzech

Nieprawidłowości
w części JST w zakresie
sporządzania informacji
podsumowujących
w obrocie krajowym

Nieterminowe
składanie informacji
podsumowujących
o transakcjach
transgranicznych

Ewidencje VAT
nie zawsze prawidłowo
sporządzane

34 Przepis tego artykułu utracił moc obowiązującą z dniem 1 listopada 2019 r.
35 UM Katowice, UM Kraków, SP Kłodzko, SP Nowy Dwór Gdański.

36 Przesunięcie obowiązku rozliczenia VAT ze sprzedawcy na nabywcę.

37 UM Wrocław, UM Gdańsk, UM Katowice, UM Kraków, UM Łódź, UM Poznań, UM Szczecin,
SP Częstochowa, SP Nowy Sącz.
38 UM Wrocław, UM Gdańsk, UM Katowice, UM Kraków, UM Szczecin, SP Częstochowa, SP Nowy Sącz.
39 UM Katowice, UM Kraków, UM Szczecin, SP Częstochowa, SP Nowy Sącz.
40 UM Gdańsk.

41 UM Wrocław.
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Pliki JPK_VAT,
jako narzędzie
do przeciwdziałania
i wykrywania oszustw
podatkowych,
nastręczały sporo
trudności JST

JST42 (21,4%) ewidencje nie zawierały określenia przedmiotu opodatkowania, co było niezgodne z art. 109 ust. 3 tej ustawy. Ponadto w dwóch
JST43 ewidencje prowadzone przez jednostki organizacyjne nie były ujednolicone i zawierały różny stopień szczegółowości danych, choć zawierały
elementy wskazane przepisami prawa. Przyczyną powyższego jest niedoskonałość regulacji art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, której bardzo ogólna treść
jest różnie interpretowana. W 12 JST (85,7%) dane z ewidencji VAT były
zgodne z danymi ujętymi w składanych deklaracjach VAT-7. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w dwóch SP44 (14,3%) i wiązały się one
z wadami programów informatycznych, które nie gwarantowały poprawności danych, na podstawie których sporządzano deklaracje podatkowe VAT-7.

[str. 50–51]

W latach 2017–2019 (III kwartał) wszystkie JST składały comiesięcznie
pliki JPK_VAT, tj. ewidencję, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej. Jako uzasadnienie wdrożenia JPK ministerstwo finansów podawało
m.in. zamiar zmniejszenia kosztów wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników. Jednakże nowe przepisy prawa nałożyły na JST
obowiązek (generujący koszty po ich stronie) polegający na dostosowaniu
ewidencji podatkowej prowadzonej przy użyciu komputera do określonych
wymogów w zakresie pobierania informacji z tej ewidencji w postaci elektronicznej.
Tylko w SP Czarnkowie ujawniono, że jednorazowo plik JPK_VAT został
przesłany z jednodniowym opóźnieniem. Pliki te co do zasady były autoryzowane ważnymi podpisami złożonymi przez osoby do tego upoważnione,
tj. posiadające pełnomocnictwa do podpisywania informacji podatkowych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jedynie w UM Kraków
wystąpiły przypadki, że w początkowym okresie centralizacji VAT pliki
te dwukrotnie podpisały i przekazały osoby nieuprawnione. Ponadto w UM
Kraków (dwukrotnie) i UM Poznań (czterokrotnie) ujawniono w trakcie
kontroli NIK, że pliki JPK_VAT zostały złożone samodzielnie, z pominięciem
i bez wiedzy tych UM, przez pracowników jednostek organizacyjnych,
którzy nie posiadali stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. W dwóch
JST45 (14,3%) stwierdzono różnice pomiędzy danymi wykazanymi w pliku
JPK_VAT, a danymi wynikającymi z deklaracji VAT-7, co było działaniem nierzetelnym (różnice wynosiły łącznie 32,6 tys. zł). Ponadto w dwóch JST46
stwierdzono niezgodność pomiędzy danymi zawartymi w plikach JPK_VAT,
a danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych (faktur VAT). Stanowiło to naruszenie art. 193 § 1 Ordynacji podatkowej. W latach 2017–2019
(III kwartał) 13 JST47 złożyło łącznie 1 013 korekt plików JPK_VAT. Duża
liczba korekt (sięgająca nawet 21 za jeden okres rozliczeniowy), głównie
w wyniku błędów na poziomie jednostek organizacyjnych, powodowała
większe obciążenie pracą pracowników w UM i SP. 
[str. 52–54]

42 SP Kłodzko, SP Sieradz, SP Czarnków.
43 UM Wrocław, UM Kraków.
44 SP Kłodzko, SP Czarnków.

45 UM Kraków, SP Czarnków.

46 SP Nowy Dwór Gdański, SP Gryfino.
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47 Korekt plików JPK_VAT nie składał SP Nowy Sącz.

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI
JST jako czynni podatnicy VAT, w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, tj. innej niż ta, o której mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT
(działania w charakterze organu władzy publicznej), dokonywały rozliczeń
podatku VAT od wykonywanych czynności na zasadach ogólnych. W siedmiu JST48 (50,0%) ujawniono nieprawidłowości w rozliczaniu podatku
należnego, skutkujące zarówno zawyżeniem, jak i zaniżeniem tego podatku.
Część nieprawidłowości, choć nie wpływała na kwotę podatku należnego,
to miała wpływ na kwotę podstawy opodatkowania, a przez to na zmianę
wartości prewspółczynnika i współczynnika, o których mowa w art. 86
ust. 2a i art. 90 ustawy o VAT. Sześć JST (42,9%) nie dochowało należytej staranności przy kwalifikowaniu lub zmianie stawek opodatkowania,
bowiem w sytuacji powzięcia wątpliwości co do prawidłowości stosowania
stawek VAT (głównie w wyniku wyroków WSA w sprawach innych JST) nie
wystąpiło do dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów
prawa podatkowego.
Zdecydowana większość nieprawidłowości wynikała z oceny, czy przy
danym świadczeniu JST (działając za pośrednictwem jednostek organizacyjnych) występuje w obrocie w charakterze podatnika VAT, a zatem
z interpretacji art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Zauważyć można w tym zakresie
istotne rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i orzecznictwie sądowo-administracyjnym. 
[str. 54–59]

Liczne nieprawidłowości
w rozliczaniu podatku
należnego wiązały
się ze specyficznym
charakterem podatnika
VAT jakim jest JST

JST, z wyjątkiem UM Szczecin, nie przekazywały szefowi KAS informacji
o schematach podatkowych53 w VAT, o których mowa w art. 86a-86o Ordynacji podatkowej. Wskazywały one m.in., że nie zidentyfikowały sytuacji

Niejednoznaczne
regulacje prawne
w sprawie schematów
podatkowych

Ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, stosownie do art. 111 ustawy o VAT, miało miejsce w 13 kontrolowanych JST49.
Posiadały one łącznie 628 takich kas w 203 jednostkach organizacyjnych50.
W trzech JST51, ich jednostki organizacyjne użytkowały (według stanu
na 30 września 2019 r.) łącznie pięć kas rejestrujących po dniu 31 grudnia
2018 r., pomimo że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o centralizacji VAT kasy
rejestrujące, których używano w czasie poprzedzającym dzień centralizacji VAT, mogły być wykorzystywane nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.
Ponadto w trzech JST52 stwierdzono nieprawidłowości związane z: opieszałym składaniem wniosków o wyrejestrowanie nieużytkowanych kas
rejestrujących; uwidacznianiem na paragonach fiskalnych danych jednostki
organizacyjnej, zamiast danych podatnika; nieprzestrzeganiem uregulowań
wewnętrznych i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w sprawie
kas rejestrujących. 
[str. 59–60]

Sporadyczne
użytkowanie kas
rejestrujących
po terminie ich
obowiązkowej wymiany

48 UM Wrocław, UM Gdańsk, SP Kłodzko, SP Nowy Dwór Gdański, SP Częstochowa, SP Nowy Sącz,
SP Czarnków.
49 SP Częstochowa nie posiadało kas rejestrujących, korzystając ze zwolnienia na podstawie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy o VAT.

50 Z tego: UM – posiadały 610 kas w 189 jednostkach organizacyjnych, a SP – posiadały 18 kas
w 14 jednostkach organizacyjnych.

51 UM Wrocław, UM Gdańsk, SP Nowy Dwór Gdański.
52 UM Wrocław, UM Gdańsk, SP Czarnków.

53 Schematem podatkowym jest uzgodnienie, które spełnia kryterium głównej korzyści oraz
posiada ogólną cechę rozpoznawczą lub posiada szczególną cechę rozpoznawczą, lub posiada
inną szczególną cechę rozpoznawczą.
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powodujących konieczność opracowania i przekazania takich schematów.
Niejednoznaczność nowych regulacji (obowiązujących od 1 stycznia
2019 r.), budząca wiele wątpliwości interpretacyjnych mogła powodować,
że informacje te nie były raportowane do szefa KAS. Objaśnienia podatkowe
wydane przez ministerstwo finansów w tej sprawie nie zawierały żadnych
wytycznych uwzględniających specyfikę rozliczeń VAT przez JST, więc nie
rozwiały tych wątpliwości.
Dopiero po upływie 10 miesięcy od początku obowiązywania ww. przepisów
w sprawie schematów podatkowych, Minister Finansów powołał zespół
opiniodawczo-doradczy, do zadań którego należy opracowywanie i przedstawianie opinii, analiz, wniosków oraz propozycji dotyczących usprawnienia
i uszczelnienia funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie przepisów
odnoszących się do informowania o schematach podatkowych.

Niejednolity sposób
prezentowania
w budżecie
JST dochodów
opodatkowanych VAT

Problematyczne
wskazanie organu
właściwego
do wznawiania
wydatków
budżetowych w JST
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Ministerstwo finansów nie prowadziło statystyk w zakresie przekazywania
przez JST informacji o schematach podatkowych w VAT, gdyż system informatyczny (MDR), w którym gromadzone są te dane nie posiadał narzędzi
analitycznych pozwalających na raportowanie tego rodzaju danych. Dopiero
na etapie tworzenia znajdował się moduł analityczny systemu MDR,
co umożliwi w przyszłości tworzenie takich raportów. 
[str. 60–63]

Wszystkie JST ustaliły co do zasady, że dochody JST wynikające z dokonywanej sprzedaży opodatkowanej VAT należy ujmować w sprawozdaniach
z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki
budżetowej (Rb-27S) w kwotach netto, czyli bez VAT. Każda JST przejmując
obowiązki podatnika VAT za swoje jednostki organizacyjne, opracowała
odpowiednie procedury rozliczeń, w których przyjęto różny (niejednolity)
sposób ewidencjonowania i pomniejszania tych dochodów. Spowodowało
to, że pomiędzy poszczególnymi JST istniały różnice w zakresie ujmowania VAT. Poziom dochodów budżetowych wykazywanych w sprawozdaniu
Rb-27S zależny jest bowiem od przyjętych przez JST w ramach procedury
centralizacji VAT zasad wyceny dochodów i wydatków budżetowych.
Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak przepisów prawnych określających
szczególne zasady wykonywania budżetu JST, wynikających z centralizacji
rozliczeń VAT. Choć ministerstwo finansów w wydanych na tę okoliczność
wyjaśnieniach wskazało, że w sprawozdaniu Rb-27S, dochody powinny
być ujmowane w kwotach netto (bez VAT), to istnieją wątpliwości interpretacyjne, czy nie stoi to w sprzeczności m.in. z kasową zasadą wykonania
budżetu, o której mowa w ustawie o finansach publicznych. Co istotne, JST
odprowadzając VAT działa w charakterze podatnika, nie jest płatnikiem
oraz nie wykonuje zadania zleconego z zakresu administracji rządowej,
tzn. nie jest zobowiązana do odprowadzenia części dochodów, a jest zobowiązana do zapłaty VAT. Podatek ten nie jest dochodem ani wydatkiem JST,
lecz jest rozrachunkiem JST z US w sytuacji, gdy z deklaracji VAT-7 wynika
zapłata zobowiązania.
[str. 63–67]

Istnieje niejednolite stanowisko organów nadzorczych oraz praktyka JST
w sprawie ustalenia organu właściwego do uregulowania, w akcie rangi
wewnętrznej, mechanizmu wznawiania wydatków budżetowych w JST.
Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych stała na stanowisku,
że uprawnienie to przysługuje organowi wykonawczemu, podczas gdy
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ministerstwo finansów było zdania, że organowi stanowiącemu JST. Tymczasem w 13 kontrolowanych jednostkach uregulowania takie wynikały
z zarządzeń prezydentów miast i starostów (organy wykonawcze), z wyjątkiem jednej jednostki (SP Częstochowa), w której uregulowania te wynikały z uchwały rady powiatu (organ stanowiący). NIK zauważa, że żaden
przepis rangi ustawowej, ani też żadne z obowiązujących rozporządzeń, nie
regulują możliwości wznawiania wydatków przez samorządowe jednostki
budżetowe, co powoduje powstawanie sprzecznych interpretacji w tym
zakresie.
[str. 67–69]

Łącznie 13 JST korzystało z uprawnienia podatnika VAT polegającego
na obniżeniu kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Z uprawnienia tego nie korzystało SP Nowy Dwór Gdański z uwagi
m.in. na dodatkowe koszty, jakie musiałyby być poniesione na zatrudnienie pracownika w tym celu oraz ryzyko związane z nieprawidłowym
odliczaniem podatku. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na niejednolite orzecznictwo organów podatkowych oraz sądów administracyjnych
w zakresie prawa do odliczenia VAT. Ustawodawca nie sprecyzował w jaki
sposób i w jakim zakresie towary i usługi muszą być wykorzystywane
do wykonywania czynności opodatkowanych, aby umożliwiało to podatnikowi dokonanie odliczenia podatku naliczonego.

JST, z wyjątkiem
jednego SP, odliczały
VAT naliczony

JST nierzetelnie sprawdzały swoich kontrahentów, gdyż osiem kontrolowanych JST55 (57,1%) w latach 2017–2019 (maj) otrzymało wezwania z organów podatkowych, w sprawie ujawnienia ujęcia faktur VAT
wystawionych przez podmioty niebędące czynnymi podatnikami VAT
na dzień wystawienia tych faktur. W związku z tym odliczenie VAT z tych
faktur JST nie przysługiwało. Wezwania te dotyczyły łącznie 67 faktur
z kwotą odliczonego podatku naliczonego w wysokości 104,6 tys. zł.
Nieprawidłowościom tym można było zapobiec, gdyby JST skorzystały
z rejestru prowadzonego w postaci elektronicznej przez szefa KAS. Rejestr
ten zawiera wykaz podmiotów VAT56, w którym umieszczono podmioty
niezarejestrowane przez naczelnika US albo, które zostały wykreślone
przez niego z rejestru jako podatnicy VAT.

Nierzetelna weryfikacja
dokumentów
źródłowych w części JST

JST dokonały odliczenia podatku naliczonego w łącznej wysokości
867 839,1 tys. zł54. Zdecydowana większość odliczeń związana była
z pozostałymi nabyciami (72,5%), inne zaś ze środkami trwałymi
(27,5%). 
[str. 69–70]

W czterech JST57 (28,6%) ujawniono także inne nieprawidłowości
związane przede wszystkim z nierzetelnym zamieszczaniem danych
z dokumentów źródłowych w rejestrze zakupów VAT i tym samym w plikach JPK_VAT w części dotyczącej odliczanych nabyć. Nieprawidłowości

54 Z tego: UM – 864 982,3 tys. zł (99,7%), a SP – 2856,6 tys. zł (0,3%).

55 UM Wrocław, UM Gdańsk, UM Katowice, UM Kraków, UM Łódź, UM Poznań, UM Szczecin
i SP Gryfino.

56 Na podstawie art. 96b ustawy o VAT, który wszedł w życie 13 stycznia 2018 r. Wykaz jest
udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
57 SP Kłodzko, SP Częstochowa, SP Sieradz, SP Czarnków.
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Obowiązek ustalenia
przez JST zakresu prawa
do odliczenia VAT
co do zasady był
przestrzegany

JST dokonywały
korekt deklaracji
VAT-7 w związku
ze stosowaniem
prewspółczynnika
i współczynnika,
z wyjątkiem jednej JST
w 2018 r.

Niejednoznaczne
regulacje prawne przy
odliczaniu podatku
od wydatków na pojazdy
samochodowe

te w zdecydowanej większości wynikały z błędów poczynionych w jednostkach organizacyjnych i miały wpływ na rzetelność prowadzonych
ewidencji podatkowych. Świadczyły one o niedostatecznym nadzorze
nad wykonywaniem obowiązków w jednostkach organizacyjnych, gdyż
nie zostały ujawnione na etapie weryfikacji i konsolidacji rozliczeń, tylko
w trakcie kontroli NIK. 
[str. 70–72]

JST w większości przypadków dokonywały obliczeń prewspółczynnika58
i współczynnika59 za pomocą własnych zasobów. W przypadku trzech JST
skorzystano z usług zewnętrznych firm doradczych60. Ujawniono nieprawidłowość polegającą na zaniechaniu stosowania metody proporcjonalnego
odliczenia VAT za pomocą prewspółczynnika i współczynnika w 2017 r.
przez Gminę Miejską Łódź (jej 196 jednostek organizacyjnych). Stanowiło
to naruszenie art. 86 ust. 1 i 2a oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT. Do końca
2019 r. żadna z ww. jednostek nie dokonała stosowanych korekt deklaracji
cząstkowych VAT-7, ani też nie wskazała podatnikowi kwoty objętej korektą.
W konsekwencji także deklaracje VAT-7 Gminy Miejskiej Łódź za wszystkie
okresy 2017 r. nie zostały skorygowane i nie uwzględniały części kwot
w zakresie rozliczenia podatku naliczonego, a tym samym nie wskazywały
ostatecznej wartości zobowiązania podatkowego lub kwoty do zwrotu.
W JST dokonywano wyliczeń wartości prewspółczynników i współczynników dla poszczególnych jednostek zgodnie z przepisami prawa. Nieprawidłowość ujawniono jedynie w UM Wrocław i wynikała ona z braku
przestrzegania uregulowań wewnętrznych w tym zakresie. Nie miała
ona wpływu na końcowe rozliczenie w zakresie podatku naliczonego
za 2018 r. 
[str. 73–76]

JST dokonywały korekt deklaracji VAT-7 w związku z obowiązkiem stosowania prewspółczynnika i współczynnika, stosownie do wymogów art. 90c
i art. 91 ustawy o VAT. Wymaganych korekt, za poszczególne okresy 2017 r.,
nie złożyła Gmina Miejska Łódź w odniesieniu do 196 jednostek organizacyjnych, które nie stosowały metody proporcjonalnego odliczenia VAT
za pomocą prewspółczynnika i współczynnika, pomimo dokonania zakupów służących zarówno działalności opodatkowanej VAT, jak i działalności
niepodlegającej opodatkowaniu oraz zwolnionej z VAT.
Jedynie w dwóch JST61 (14,3%) ujawniono w tym zakresie nieprawidłowości, które świadczyły o niedostatecznym nadzorze nad realizacją uprawnień
podatnika VAT w jednostkach organizacyjnych. 
[str. 76–77]
JST niejednolicie dokonywały odliczeń w przypadku wydatków ponoszonych na pojazdy samochodowe wykorzystywane do tzw. działalności mieszanej62, tj. zarówno: [1] przy zastosowaniu proporcji wyliczonej dla tych

58 W sytuacji jednoczesnego wykorzystania wydatków do działalności opodatkowanej według
właściwej stawki VAT i działalności niepodlegającej opodatkowaniu.

59 W sytuacji jednoczesnego wykorzystania wydatków do działalności opodatkowanej według
właściwej stawki VAT i działalności zwolnionej z VAT.
60 UM Łódź, SP Kłodzko, SP Nowy Sącz.
61 SP Kłodzko, UM Poznań.
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62 Tj. zarówno w ramach działalności gospodarczej JST, jak i do celów innych niż działalność
gospodarcza (z wyjątkiem celów osobistych).
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jednostek63, [2] 50% kwoty podatku naliczonego64, [3] iloczynu 50% kwoty
podatku naliczonego i proporcji65. Wskazywały przy tym na występujące
problemy związane z interpretacją i zastosowaniem niejednoznacznych
przepisów w tym zakresie. W objętych badaniami wydatkach na pojazdy
samochodowe dokonano odliczenia VAT w wysokości 142,9 tys. zł.

Mając w szczególności na uwadze fakt, że regulacja obu przepisów nie
została oceniona przez sądy administracyjne, jak również rozbieżne stanowiska przedstawicieli doktryny prawa podatkowego, NIK zrezygnowała
z oceny działalności JST z punktu widzenia kryterium legalności w zakresie
omawianych rozwiązań legislacyjnych. 
[str. 78–80]
Siedem JST66 (50,0%) terminowo złożyło do właściwego naczelnika US
informacje o niedokonywaniu obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę
VAT naliczonego, finansowanej ze środków przeznaczonych na realizację
projektów unijnych, stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy o centralizacji VAT.
Pozostałe JST nie miały takiego obowiązku z uwagi na brak zmiany kwalifikowalności wydatków finansowanych z udziałem środków pochodzących
ze środków unijnych. UM Szczecin z opóźnieniem od ośmiu do 11 dni
poinformował podmioty, z którymi zawarł umowy o dofinansowanie,
o niedokonaniu obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego finansowaną ze środków przeznaczonych na realizację projektów
finansowanych z udziałem środków unijnych. 
[str. 80–81]

Siedem JST67 (50,0%) dokonywało korekt deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe sprzed centralizacji, jednakże nie były one składane w związku
z wyrokiem TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14. Zgodnie
z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o centralizacji VAT, do tych korekt załączone
zostały informacje, iż nie dotyczyły one ww. wyroku TSUE. Korekty
te zostały przyjęte przez organy podatkowe. Żadna z JST nie dokonywała
korekt deklaracji VAT-7 złożonych do US przed centralizacją rozliczeń VAT,
związanych z ww. wyrokiem TSUE, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2
ww. ustawy.
[str. 81]

Zmiana kwalifikowalności
VAT w projektach
unijnych jedynie
u połowy
kontrolowanych JST

Połowa JST dokonywała
skutecznie korekt
deklaracji VAT-7
za okresy rozliczeniowe
sprzed centralizacji,
które nie były związane
z wyrokiem TSUE
w sprawie C-276/14

63 Artykuł 86 ust. 2a ustawy o VAT.

64 Artykuł 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

65 Zarówno art. 86a ust. 1 pkt 1 i art. 86a ust. 2a ustawy o VAT.

66 UM Katowice, UM Kraków, UM Łódź, UM Wrocław, UM Szczecin, SP Nowy Dwór Gdański, SP Nowy
Sącz.
67 UM Gdańsk, UM Katowice, UM Kraków, UM Łódź, UM Poznań, UM Wrocław, SP Częstochowa.
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Minister Finansów
(wnioski
de lege ferenda)

Mając na uwadze wyniki przeprowadzonej kontroli Minister Finansów
winien:

1) Podjąć działania legislacyjne mające na celu wyraźne określenie w przepisach prawa:
a) precyzyjnego sposobu obniżania przez JST kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia i eksploatacji
pojazdów samochodowych wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej, jak i w ramach działalności w charakterze
organu władzy publicznej;
b) organu JST właściwego do regulowania w akcie rangi wewnętrznej
mechanizmu wznowienia wydatków budżetowych.

2) Podjąć działania legislacyjne zmierzające do wprowadzenia do Ordynacji podatkowej przepisu wskazującego na zasadność wydania interpretacji ogólnej w sytuacjach, kiedy w analogicznych stanach prawnych i faktycznych o wydanie interpretacji indywidualnych w swych
jednostkowych sprawach zwraca się wielu podatników.

3) Podjąć działania zmierzające do zmiany formularza NIP-2 (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub
jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej
podatnikiem lub płatnikiem) w taki sposób, aby uwzględniał specyfikę niektórych podatników prowadzących działalność gospodarczą
pod wieloma adresami, poprzez m.in. dodanie obowiązku podania
krótkiego opisu przedmiotu działalności prowadzonej pod konkretnym adresem.

Minister Finansów
(wnioski
o podjęcie działań
interpretacyjnych)

Podjąć działania interpretacyjne lub wyjaśniające mające na celu wyraźne
określenie:

Minister Finansów
(wnioski systemowe)

Mając na uwadze zagwarantowanie właściwego wypełniania przez JST
obowiązków podatników VAT oraz podejmowania przez nie odpowiednich
działań w celu pełnej realizacji swoich uprawnień jako podatników VAT,
Minister Finansów winien:
1) Wypracować mechanizm prezentowania przez JST w budżecie dochodów opodatkowanych VAT, zgodny z ustawą o finansach publicznych,
a także gwarantujący porównywalność i wiarygodność sprawozdań
budżetowych oraz przejrzystość finansów publicznych.

a) kiedy JST występują w obrocie jako podatnicy VAT, a kiedy jako organy
władzy publicznej;
b) co jest lub może być uznane za schemat podatkowy w VAT w działalności JST.

2) Opracować i wdrożyć rozwiązania, w tym prawne i kontrolne, mające
na celu zagwarantowanie prawidłowego określania przez JST zakresu
wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności
gospodarczej.

3) Wydawać w większym niż dotychczas zakresie interpretacje ogólne,
a w przypadku wątpliwości co do wydania takiej interpretacji w sytuacjach, gdy w analogicznych stanach prawnych i faktycznych o wydanie
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interpretacji indywidualnych zwraca się wielu podatników, np. JST,
podejmować stosowną inicjatywę legislacyjną w celu doprecyzowania
przepisu prawa podatkowego.

4) Przeanalizować, celem ujednolicenia praktyki stosowania przepisów
w zakresie dotyczącym opodatkowania VAT oraz zwiększenia zapewnienia prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych i realizacji
związanych z tym uprawnień:
a) przyczyny niekorzystnego z punktu widzenia budżetu Państwa nieuzyskiwania dochodów z VAT od JST (większe zwroty VAT od dokonywanych wpłat);
b) powody rezygnacji przez cześć JST z prawa do obniżania podatku
należnego o podatek naliczony i wpływ takiego podejścia na dochody
budżetowe JST;
c) wpływ regulacji o schematach podatkowych na działalność JST.
5) Uruchomić moduł analityczny systemu informatycznego dotyczącego
schematów podatkowych (MDR68), umożliwiający tworzenie raportów
na temat przekazywanych informacji o schematach podatkowych w VAT.

6) Podjęć działania mające na celu sprawdzenie i wyeliminowanie nieuprawnionego wykorzystywania przez JST do ewidencjonowania
sprzedaży kas rejestrujących, które nie powinny być w użytkowaniu
po 31 grudnia 2018 r.

W związku z wykonywaniem zadań dotyczących rozliczania VAT, prezydenci
miast i starostowie winni:
1) Wzmocnić działania monitorujące i kontrolne nad prawidłową realizacją
przez jednostki organizacyjne obowiązków wynikających z ustawy
o VAT i regulacji wewnętrznych w tym zakresie.

Prezydenci miast
i starostowie

2) Podjąć działania wzmacniające kontrolę zarządczą w celu pełnego
urzeczywistnienia, określonego w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych, wymogu zapewnienia realizacji celów i zadań kierowanej
jednostki sektora finansów publicznych w sposób zgodny z prawem,
efektywny, oszczędny i terminowy.

68 Mandatory Disclosure Rules.
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5. WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
5.1. Przygotowanie i wdrożenie zadań związanych
z centralizacją rozliczeń w VAT

Terminowe rozpoczęcie
centralizacji rozliczeń
VAT

Zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT – pomimo że były złożone
oraz stanowiły duże wyzwanie organizacyjne i finansowe – zostały przygotowane i wdrożone. Nie odbywało się to jednak w sposób należyty. Przygotowanie procedur związanych z centralizacją zleciło dziewięć z 14 JST – podczas,
gdy posiadały w tym zakresie własne zasoby. Wiązało się to z wydatkowaniem
środków w wysokości 666,9 tys. zł. W jednej JST zadanie polegające na wdrożeniu metody odliczania VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika i współczynnika nie zostało wykonane zgodnie z harmonogramem. W konsekwencji 196
jednostek organizacyjnych nie stosowało w 2017 r. metody proporcjonalnego
odliczenia VAT. Pomimo określenia wewnętrznych zasad organizacji procesu
centralizacji rozliczeń VAT nie były one przestrzegane w 10 kontrolowanych
jednostkach, najczęściej przez ich jednostki organizacyjne. Także część
postępowań o zamówienie publiczne (12,9% skontrolowanych) była przeprowadzona z naruszeniem przepisów prawa lub regulacji wewnętrznych. JST
zapewniły stan zatrudnienia pracowników oraz ich przygotowanie merytoryczne umożliwiające realizację tych zadań.
Kontrolowane JST, z wyjątkiem Gminy Miejskiej Poznań, rozpoczęły centralne rozliczanie VAT od 1 stycznia 2017 r., tj. zgodnie z art. 3 ustawy
o centralizacji VAT. Gmina Miejska Poznań wspólne rozliczanie VAT rozpoczęła od 1 stycznia 2014 r.69 (wraz z 302 samorządowymi jednostkami
budżetowymi), natomiast od 1 stycznia 2016 r. centralnym rozliczaniem
Organizacja
scentralizowanego
rozliczania
podatku
VAT w JST
VAT objęto również
cztery
samorządowe
zakłady
budżetowe.

Organizacja scentralizowanego rozliczania podatku VAT w JST
Liczba podległych samorządowych jednostek organizacyjnych
generujących dane do skonsolidowanej deklaracji VAT-7
197 193

Gmina Miejska Gdańsk

193 164

Gmina Miejska Katowice

376 370

Gmina Miejska Kraków

406 368

Gmina Miejska Łódź

306* 291

Gmina Miejska Poznań

180 168

Gmina Miejska Szczecin

273 243

Gmina Miejska Wrocław

8 7

Powiat Nowodworski

18 18

Powiat Częstochowski
Powiat Nowosądecki

26 25

Powiat Sieradzki

23 23

Powiat
Czarnkowsko-Trzcianecki

1 stycznia 2017 r.
30 września 2019 r.

19 19
9 10

Powiat Gryfiński

32 30

Powiat Kłodzki
0

100

200

300

400

Źródło:
własne
* Wedługopracowanie
stanu na 1 stycznia
2016 NIK
r. na podstawie wyników kontroli.
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69 Na podstawie wyroku NSA z 10 września 2013 r., sygn. akt I FSK 700/12, w którym potwierdzono,
Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli
że gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT.
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Ustawą o centralizacji VAT (art. 9) potwierdzone zostały (z mocą wsteczną)
dla JST: [1] sukcesja praw i obowiązków jednostek organizacyjnych;
[2] prawo jednostek organizacyjnych JST spełniających warunki stosowania
zwolnienia „podmiotowego”, do stosowania tego zwolnienia (na warunkach
określonych w art. 113 ustawy o VAT) do dnia poprzedzającego dzień
centralizacji rozliczeń VAT; [3] uprawnienia w zakresie kas rejestrujących
(przewidziane ustawą o centralizacji VAT).
Należy zauważyć, że w początkowym okresie centralizacji rozliczeń VAT
przeprowadzono reformę administracji celnej i skarbowej, tworząc
KAS, co wiązało się istotnymi zmianami organizacyjnymi i kadrowymi
w poszczególnych jednostkach organizacyjnych KAS, które miały wspierać
JST w prawidłowej realizacji tego zadania70.

Centralizacją rozliczeń VAT objęto wszystkie właściwe samorządowe jednostki organizacyjne71, a więc jednostki budżetowe i zakłady budżetowe
utworzone przez JST, celem wykonywania przypisanych JST zadań publicznych, a także urzędy gmin (miast) i starostwa powiatowe, o których mowa
w art. 2 pkt 1 ustawy o centralizacji VAT. Poza jej zakresem pozostawiono
jednostki organizacyjne tworzące rządową administrację zespoloną72
i samorządowe osoby prawne, a także te, jeśli konieczność ich utworzenia
wynikała z mocy prawa73.

Centralizacja
rozliczeń VAT
we wszystkich
właściwych
samorządowych
jednostkach
organizacyjnych

Należy podkreślić, że według stanowiska Ministra Finansów, prezentowanego niemal do końca października 2016 r., powiatowy urząd pracy podlegał centralizacji rozliczeń VAT74. Minister Rozwoju i Finansów dopiero
w interpretacji z 28 października 2016 r.75 uznał, że powiatowy urząd
pracy nie podlega centralizacji rozliczeń VAT, tym samym zmienił swoje
wcześniejsze stanowisko w tej sprawie.

Kontrolowane jednostki76 złożyły przed dniem podjęcia wspólnego rozliczenia stosowne informacje do właściwych naczelników US, w których
wskazano dzień podjęcia rozliczenia podatku ze wszystkimi jednostkami
organizacyjnymi i wykaz tych jednostek zawierający ich nazwy, adresy
siedzib i NIP – stosownie do art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o centralizacji VAT.

Scentralizowane rozliczanie VAT kontrolowanych JST odbywało się w UM
i SP (w wyznaczonych komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych

70 W tym celu zostali wytypowani pracownicy zajmujący się VAT, których zadaniem było:
[1] w izbach administracji skarbowej – koordynowanie i nadzorowanie tego procesu zarówno
na poziomie podległych US, jak i w kontaktach z ministerstwem finansów; [2] w US – współpraca
z JST w celu udzielania im niezbędnych wyjaśnień oraz wszelkiej merytorycznej pomocy oraz
organizowanie dla nich szkoleń.

71 Najczęściej były to: szkoły podstawowe, przedszkola, żłobki, szkoły ponadgimnazjalne,
biblioteki, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, centra pomocy
rodzinie, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki kultury, sportu i rekreacji, zarządy
dróg, zakłady budżetowe gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
72 Np. komendy powiatowe Policji, komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, powiatowe
inspektoraty nadzoru budowalnego.
73 Np. powiatowe urzędy pracy.

74 Np. interpretacja indywidualna z dnia 19 września 2016 r., znak: ITPP1/4512-509/16-1/MN.
75 Znak: ITPP1/4512-509/16-2/MN.

76 Z wyjątkiem Miasta Poznania, które z uwagi na wcześniejsze podjęcie wspólnego rozliczania
VAT nie miało takiego obowiązku.
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Wdrożenie centralizacji
VAT co do zasady zostało
wykonane w całości
i terminowo

za wykonywanie zadań związanych z centralizacją rozliczeń VAT). Nie skorzystano ze sposobu zorganizowania scentralizowanego rozliczania VAT
poprzez wspólną obsługę77, o której mowa w art. 10a–10d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym78 i art. 6a–6d ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym79.

Przebieg całego procesu centralizacji rozliczeń VAT w JST był złożony,
a poszczególne jego etapy wymagały zaangażowania środków finansowych,
zasobów ludzkich, a także reorganizacji struktur organizacyjnych (zob.
tabela nr 1).

Tabela nr 1
Wyzwania i korzyści związane z centralizacją rozliczeń VAT
Wyzwania związane z wdrożeniem
centralizacji rozliczeń VAT
�

�

�

�
�

�

�
�

�
�

ejście przez JST w prawa i obowiązki
w
jednostek organizacyjnych, które
dotychczas były samodzielnymi
podatnikami VAT, albo korzystały
ze zwolnienia podmiotowego;
w ystępowanie w dwóch reżimach

prawnych, tj. jako podatnik VAT
lub jako organ władzy publicznej –
wątpliwości co do klasyfikacji dostaw
i usług w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych;
połączenie informacji z różnych systemów

dziedzinowych istniejących w JST
i jednostkach organizacyjnych;
dostosowanie struktur organizacyjnych

JST do nowych zadań;
konieczność sporządzenia

scentralizowanej deklaracji VAT-7 oraz
plików JPK_VAT w formie elektronicznej;
p
otrzeba nabycia narzędzi
informatycznych wspierających proces
centralizacji rozliczeń VAT;
u
stanowienie nowych procedur (zasad)
wspólnego rozliczania podatku VAT;
u
stalanie odrębnie dla jednostek
organizacyjnych prewspółczynników
i współczynników dla odliczeń VAT;
o
graniczone środki i zasoby przy realizacji
centralizacji rozliczeń VAT;
p
rzeszkolenie pracowników jednostek
organizacyjnych w zakresie nowych
obowiązków w VAT.

Korzyści z centralizacji rozliczeń VAT
�

�

�

�

�

�


jedna, wspólna polityka JST w zakresie
wykonywania czynności opodatkowanych
VAT;

c zynności realizowane między
jednostkami organizacyjnymi danej JST
stały się czynnościami wewnętrznymi,
które nie wywołują konsekwencji
w VAT (nie generują obrotu i nie
są dokumentowane fakturami);

możliwość przejściowego (do końca
2018 r.) stosowania przez poszczególne
jednostki swoich dotychczasowych kas
rejestrujących (jeżeli powstał u nich
wcześniej taki obowiązek);

potwierdzenie wcześniejszego prawa
do zwolnień poszczególnych jednostek
ze względu na wartości ich sprzedaży
i ustalenie, że było one skuteczne aż do
dokonania centralizacji rozliczeń VAT;

obsługa procesu przy pomocy jednego
systemu informatycznego wspierającego
procesy finansowo-księgowe;

centralizacja rozliczeń VAT może być
pierwszym etapem do zbudowania
kompleksowego rozwiązania
obejmującego inne obszary
funkcjonowania JST i jej jednostek
organizacyjnych (kadry i płace,
zarządzanie majątkiem, obiegu
dokumentów) w formie centrum usług
wspólnych.

Źródło: opracowanie własne NIK.

77 W UM Wrocław prowadzenie usług finansowo-księgowych, w tym prowadzenie scentralizowanej
obsługi VAT dla 226 jednostek budżetowych (jednostki oświatowe) powierzono jednostce
obsługującej działającej w formie jednostki budżetowej, tj. Centrum Usług Informatycznych
we Wrocławiu.

78 Dz. U. z 2020 r. poz. 713.
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79 Dz. U. z 2020 r. poz. 920.
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Kontrolowane jednostki zaplanowały z odpowiednim wyprzedzeniem80
działania w celu przygotowania procesu wdrożenia centralizacji rozliczeń VAT. W czterech z nich81 (28,6%) powołano zespoły zadaniowe
do spraw przygotowania procesu centralizacji rozliczeń VAT. W pozostałych 10 jednostkach (71,4%) czynności te odbywały się w sposób
niesformalizowany. Proces wdrożenia centralizacji VAT, polegający m.in.
na przygotowaniu analiz i stosownych procedur, został przeprowadzony
w dziewięciu jednostkach82 (64,3%) przy zaangażowaniu firm zewnętrznych (kancelarie doradztwa prawnego i podatkowego), co wiązało się
z poniesieniem wydatków w łącznej wysokości 666,9 tys. zł83. Natomiast
w pięciu jednostkach84 (35,7%) proces ten został przeprowadzony przy
zaangażowaniu własnych zasobów. Wydatkowano również w związku
z tym procesem 1465,7 tys. zł85 na zakup dedykowanego oprogramowania informatycznego oraz 141,4 tys. zł86 na szkolenia, konsultacje i zakup
publikacji fachowych.
Większość kontrolowanych JST zleciła przygotowanie procedur w zakresie
centralizacji rozliczeń VAT, pomimo że posiadały w tym zakresie własne
zasoby (komórki odpowiedzialne za prowadzenie spraw dotyczących
podatków oraz radców prawnych). Wiązało się to z wykonywaniem zadań
regulaminowych tych jednostek przez podmioty zewnętrzne. Głównym
celem zlecania tych usług podmiotom zewnętrznym była poprawa jakości
realizacji zadania – występowało oczekiwanie, że zewnętrzny podmiot,
dzięki wyspecjalizowaniu się w świadczeniu określonego rodzaju usług,
zapewni ich najwyższą jakość.

Zaplanowane przez JST działania związane z przygotowaniem i wdrożeniem procesu centralizacji rozliczeń VAT zostały wykonane w całości
i terminowo, z wyjątkiem UM Łódź. W tej jednostce zadania polegające
na wdrożeniu metody odliczania VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika
oraz współczynnika nie zostały wykonane zgodnie z harmonogramem,
tj. do 31 października 2016 r. W konsekwencji 196 miejskich jednostek
organizacyjnych nie stosowało w 2017 r. metody proporcjonalnego odliczenia VAT, pomimo że było do tego zobowiązanych na podstawie przepisów
ustawy o VAT i regulacji wewnętrznych w tym zakresie. Stosować ją zaczęły
dopiero od 2018 r.

W celu wsparcia jednostek organizacyjnych w procesie centralizacji rozliczeń VAT, wszystkie kontrolowane jednostki organizowały szkolenia,
narady i spotkania robocze dla pracowników jednostek organizacyjnych,

80 Zasadnicze działania były podejmowane w 2016 r., a w przypadku UM Poznań w 2013 r.
81 UM Gdańsk, UM Kraków, UM Łódź, UM Szczecin.

82 UM Katowice, UM Kraków, UM Łódź, UM Poznań, UM Szczecin, SP Kłodzko, SP Częstochowa,
SP Nowy Sącz, SP Czarnków.
83 W przedziale od 12,3 tys. zł (SP Nowy Sącz) do 147,6 tys. zł (UM Łódź i UM Szczecin).
84 UM Wrocław, UM Gdańsk, SP Nowy Dwór Gdański, SP Sieradz, SP Gryfino.

85 UM Wrocław nie poniósł z tego tytułu wydatków, gdyż odpowiednie oprogramowanie zostało
stworzone przez jego jednostkę organizacyjną –Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu.
Pozostałe jednostki w przedziale od 1,5 tys. zł (SP Nowy Dwór Gdański) do 482,0 tys. zł (UM Łódź).

86 SP Sieradz nie poniósł z tego tytułu wydatków. Pozostałe jednostki w przedziale od 0,5 tys. zł
(SP Nowy Dwór Gdański) do 50,0 tys. zł (UM Gdańsk).
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Proces centralizacji
rozliczeń VAT generował
wydatki, które wcześniej
nie były ponoszone

w tym przed wdrożeniem i na jej początkowym etapie. Zorganizowano ich
łącznie 10887, w zdecydowanej większości przy udziale firm zewnętrznych,
za które wydatkowano 233,0 tys. zł. Niektóre JST88 organizowały również
szkolenia dla pracowników jednostek organizacyjnych za pomocą własnych
zasobów. Kontrolowane UM i SP zapewniały konsultacje telefoniczne dla
pracowników tych jednostek oraz sporządzały i rozsyłały pisma, w których
wyjaśniano i przypominano o obowiązkach wynikających z uregulowań
wewnętrznych oraz aktów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie
centralizacji rozliczeń VAT.

Proces centralizacji rozliczeń VAT w JST generował wydatki, które
w okresie wcześniejszym nie były ponoszone, związane w szczególności
z zakupem dedykowanego oprogramowania informatycznego, usług
szkoleniowych i usług doradztwa podatkowego. Na wynagrodzenia osób
zajmujących się scentralizowanymi rozliczeniami kontrolowane jednostki
w latach 2017–2019 (III kwartały) wydatkowały łącznie 13 262,8 tys. zł89.
Jednostki te90 w tych latach ponosiły również wydatki na utrzymanie
oprogramowania informatycznego wspierającego proces centralizacji
rozliczeń VAT (aktualizacje, licencje, usługi wsparcia i asysty technicznej)
w łącznej wysokości 1008,3 tys. zł91. Siedem JST92 (50,0%) ponosiło
także wydatki w latach 2017–2019 na usługi doradztwa podatkowego93
w łącznej wysokości 874,2 tys. zł. Decyzje o korzystaniu z usług doradztwa
podatkowego tłumaczono w szczególności: kompleksowością oferowanych usług; niższymi wydatkami niż w przypadku zatrudnienia doradcy
podatkowego na umowę o pracę; brakiem uprawnień do wykonywania
czynności doradztwa podatkowego, zastrzeżonych wyłącznie dla podmiotów uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie
podatkowym94.

87 Od jednego szkolenia (SP Nowy Dwór Gdański, SP Częstochowa, SP Nowy Sącz, SP Sieradz)
do 34 szkoleń (UM Katowice) w których łącznie wzięło udział od ośmiu osób (SP Nowy Dwór
Gdański) do 2355 osób (UM Szczecin).

88 UM Wrocław, UM Gdańsk, UM Poznań, SP Nowy Dwór Gdański, SP Sieradz.
89 UM – 10 118,8 tys. zł (76,3%), a SP – 3144,0 tys. zł (23,7%).
90 Z wyjątkiem SP Sieradz i SP Gryfino.

91 Od 2,0 tys. zł (SP Nowy Dwór Gdański) do 255,0 tys. zł (UM Kraków).

92 UM Gdańsk (40,8 tys. zł), UM Katowice (155,8 tys. zł), UM Kraków (458,1 tys. zł), UM Poznań
(66,5 tys. zł), UM Szczecin (127,9 tys. zł), SP Kłodzko (1,1 tys. zł), SP Czarnków (24,0 tys. zł).

93 Między innymi w zakresie: odliczania VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika i współczynnika
(SP Kłodzko); reprezentowania przed organami podatkowymi, wykonania doraźnych opinii
podatkowych i sporządzania wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego
(UM Gdańsk); sporządzania opinii prawnych, bieżących konsultacji, opiniowania wniosków
o wydanie interpretacji, przeprowadzenia audytu (UM Katowice); reprezentacji przed sądami
administracyjnymi i organami administracji publicznej, bieżącego szkolenia pracowników
(UM Kraków); przygotowania wniosków o wydanie interpretacji, przygotowania opinii
podatkowych i prawnych, analizy prawidłowości kalkulacji prewspółczynników (UM Poznań);
przygotowania opinii prawnych, pomocy przy identyfikacji schematów podatkowych
(UM Szczecin); wsparcia podatkowego w zakresie VAT po centralizacji, przygotowania opinii
podatkowych i wniosków o wydanie interpretacji (SP Czarnków).
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94 Dz. U. z 2020 r. poz. 130.
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Według informacji pozyskanych z jednostek organizacyjnych kontrolowanych JST, w 2015 r. (tj. przed centralizacją rozliczeń VAT) poniosły
one wydatki95 w związku z rozliczaniem VAT w wysokości szacowanej
na 14 138,2 tys. zł96, a w 2018 r. (tj. po centralizacji rozliczeń VAT) wydatki
te szacowano na 33 394,2 tys. zł97.

Należy nadmienić, że ministerstwo finansów przygotowało i udostępniło
aplikację informatyczną e-mikrofirma umożliwiającą wystawianie faktur
krajowych, zapisywanie faktur krajowych zakupu i tworzenie ewidencji
VAT, które pozwalają na generowanie, walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie plików JPK_VAT na żądanie do systemu ministerstwa
finansów. To bezpłatne narzędzie nie jest programem finansowo-księgowym, ułatwia jedynie najmniejszym przedsiębiorcom wywiązywanie
się z nowego obowiązku, w szczególności, gdy nie korzystają z fachowej
pomocy księgowej. Przygotowano i udostępniono aplikację Klient JPK 2.0,
dla wszystkich podatników, służącą do konwertowania JPK_VAT w formacie
CSV do pliku w formacie XML oraz do wysyłania wszystkich JPK do systemu
ministerstwa finansów. Jednocześnie ministerstwo finansów wskazało, że
w trakcie prac projektowych nad raportowaniem faktur przez JST nie były
zgłaszane postulaty w zakresie darmowego narzędzia informatycznego
do scalania i wysyłki plików JPK_VAT, dedykowanego dla JST.

Kontrolowane jednostki przeprowadziły w latach 2016–2019 (III kwartał)
łącznie 129 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy
i usługi związane z procesem centralizacji rozliczeń VAT, w wyniku których
podpisano umowy na łączną kwotę 4370,7 tys. zł98. Tylko trzy postępowania na łączną kwotę 1444,5 tys. zł99 przeprowadzono na podstawie
przepisów Prawa zamówień publicznych. Pozostałe (2926,2 tys. zł) zostały
przeprowadzone na podstawie uregulowań wewnętrznych, w związku
z tym, że ich szacunkowa wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro100. Kontrolą objęto łącznie 31 postępowań na łączną kwotę 2567,0 tys. zł.

Nieprawidłowości
w postępowaniach
o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawy
i usługi związane
z centralizacją rozliczeń
VAT

Ujawniono nieprawidłowości w czterech postępowaniach (12,9%) przeprowadzanych przez trzy kontrolowane jednostki101, o łącznej wartości
338,8 tys. zł (13,2%). W przypadku dwóch postępowań związane one
były z nieprzestrzeganiem przepisów Prawa zamówień publicznych przy
ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia. Natomiast w kolejnych dwóch
postępowaniach dotyczyły one nieprzestrzegania ustanowionych regulacji
wewnętrznych w tym zakresie.
95 Największą ich część stanowiły wydatki na wynagrodzenia. Jednostki te ponosiły również
wydatki w szczególności na oprogramowanie informatyczne (wraz z aktualizacją), szkolenie
pracowników, zakup publikacji fachowych.

96 UM – 12 725,7 tys. zł (90,0%), a SP – 1412,5 tys. zł (10,0%).
97 UM – 29 193,1 tys. zł (87,4%), a SP – 4201,1 tys. zł (12,6%).

98 Od jednej umowy na kwotę 1,5 tys. zł (SP Nowy Dwór Gdański) do 12 umów na łączną kwotę
1 358,4 tys. zł (UM Kraków).

99 Jedno w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 565,0 tys. zł (UM Kraków) i dwa w trybie
zamówienia z wolnej ręki na kwotę 879,5 tys. zł (UM Poznań).

100 Korzystały z wyłączenia ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień
publicznych.

101 UM Łódź, UM Poznań, SP Sieradz.
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Przykłady
Na etapie czynności przygotowawczych w 2016 r., poprzedzających wszczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczącego dostawy
i wdrożenia systemu do rozliczania VAT oraz jego modyfikacji, Gmina Miejska
Łódź nie dopełniła należytej staranności przy określaniu przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji ustalaniu jego szacunkowej wartości, o której mowa
w art. 32 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Przedmiotowego zamówienia
dokonano w dwóch odrębnych postępowaniach, w przypadku których wartość każdego z nich nie przekraczała 30 000 euro, co na podstawie art. 4 pkt 8
ww. ustawy spowodowało wyłączenie stosowania przepisów tej ustawy i zlecenie temu samemu podmiotowi, zarówno dostawy i wdrożenia systemu (o wartości netto 120,0 tys. zł), jak i jego modyfikacji (o wartości netto 118,7 tys. zł).

Zakupu w 2016 r. systemu Rejestr VAT (obejmującego licencję dla 17 stanowisk) za kwotę 13,2 tys. zł dokonano z naruszeniem obowiązujących
w SP Sieradz uregulowań wewnętrznych. Procedury udzielania zamówień
publicznych na powyższy zakup nie udokumentowano sporządzeniem stosownej notatki służbowej (z rozpoznania rynku), a ponadto zakupu tego nie
ujęto w rejestrze zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości
kwoty 30 000 euro, co było niezgodne z postanowieniami działu IV Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na przygotowanie i wdrożenie
w UM Poznań, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się
z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, dokonano
ponownego oszacowania wartości zamówienia (29,0 tys. zł) już po otwarciu ofert
(kwiecień 2019 r.). Stanowiło to niespełna ¼ wartośc i określonej uprzednio
(120,0 tys. zł), a w protokole z zamówienia publicznego nie wskazano okoliczności uzasadniających dokonanie ponownego oszacowania. Było to niezgodne
z § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu zamówień. Skutkiem tego, tylko jedna z pięciu złożonych ofert mieściła się w zmodyfikowanej kwocie, jaką zamawiający zamierzał
przeznaczyć na realizację zamówienia. Ponadto ustalając kryteria oceny ofert,
nie wskazano co będzie brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny kryterium
„uprawnienia, kompetencje i doświadczenie zawodowe osób wykonujących
przedmiot zamówienia”, a waga tego kryterium została ustalona jako 30% oceny
ogólnej. Działanie to nie zapewniło prawidłowej realizacji wymogów określonych w § 2 pkt 4 załącznika do Regulaminu zamówień.

Należy zaznaczyć, że Urząd Zamówień Publicznych wydał komunikat
w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
w związku z wejściem w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku
VAT JST102. Stwierdził w nim m.in., że wejście w życie ustawy o centralizacji
VAT, zmieniło uwarunkowania prawno-podatkowe funkcjonowania JST oraz
podległych im podmiotów, przy czym pozostało bez wpływu na zasady kierujące procesem udzielania zamówień publicznych, określone w przepisach
Prawa zamówień publicznych. Ustawa o centralizacji VAT, nie wprowadza
odrębnej, od wskazanej w treści art. 2 pkt 12 Prawa zamówień publicznych,
definicji zamawiającego, ani nie modyfikuje zasad kierujących procesem
szacowania wartości zamówień publicznych, udzielanych przez JST oraz
podległe im instytucje.
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102 Zob.: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/inne/komunikatw-sprawie-stosowania-przepisow-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-w-zwiazku-zwejsciem-w-zycie-przepisow-centralizujacych-rozliczenia-podatku-vat-jednostek-samorzaduterytorialnego [dostęp: 3 marca 2020 r.].
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Zawarte umowy zamówienia publicznego gwarantowały zabezpieczenie
interesów zamawiającego. Ponadto sprawowano właściwy nadzór nad
realizacją tych zamówień. Jedynie SP Kłodzko dokonało z dwudniowym
opóźnieniem zapłaty w kwocie 12,8 tys. zł, za fakturę dotyczącą opłacenia
licencji na użytkowanie programu komputerowego – aplikacji wspomagających elektroniczną obsługę rozliczeń VAT. Stanowiło to naruszenie art. 44
ust. 3 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym, wydatki
publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających
z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Sprzedawca nie obciążył starostwa
powiatowego odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty. Powyższe naruszenie tłumaczono nadmiarem realizowanych obowiązków.

NIK zwraca uwagę, że trzy kontrolowane jednostki103 określiły przedmiot
zamówienia na dostawę i wdrożenie systemów informatycznych w sposób,
którego konsekwencją była konieczność udzielenia kolejnego zamówienia, obejmującego ich modyfikację i rozbudowę, z pominięciem trybów
konkurencyjnych. Zamawiający przewidując konieczność prawidłowej
eksploatacji i utrzymania dedykowanego dla niego systemu informatycznego powinien objąć zamówieniem podstawowym możliwie najszerszy
zakres realizacji, włącznie z utrzymaniem, eksploatacją i ewentualnymi
modyfikacjami, bądź też zapewnić sobie taki zakres uprawnień do niego
i wiedzy o nim, który będzie mu pozwalał na udzielenie takiego zamówienia w jednym z trybów konkurencyjnych. Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych rekomenduje i zaleca, aby specyfikacja istotnych warunków
zamówienia i umowa dla zamówień na dedykowane systemy informatyczne
obejmowały wykonanie systemu wraz z możliwymi do przewidzenia zmianami i rozszerzeniami, chyba, że planuje się zlecenie tych usług w trybie
konkurencyjnym104.

JST wdrożyły stosowne zmiany organizacyjne związane z procesem
centralizacji rozliczeń VAT. Proces ten był dużym przedsięwzięciem,
porównywalnym z organizacją księgowości w większych korporacjach.
Przyjęte struktury organizacyjne JST oraz organizacja pracy komórek
odpowiedzialnych za wykonywanie zadań związanych z centralizacją rozliczeń VAT105 umożliwiały realizację tych zadań. Stopień szczegółowości
zadań ujętych w regulaminach organizacyjnych kontrolowanych jednostek
w zakresie centralizacji rozliczeń VAT był różny (od ogólnych zapisów
o wspólnym rozliczaniu VAT, po szczegółowe wymienienie tych zadań,
obejmujących m.in. prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie zbiorczego
JPK_VAT, sporządzanie sprawozdań budżetowych). W pięciu jednostkach106
(35,7%) zadania związane ze scentralizowanym rozliczaniem VAT zostały
zaktualizowane i dostosowane do aktualnych zadań z opóźnieniem,

Organizacja JST
co do zasady odpowiadała
realizowanym zadaniom
z zakresu rozliczania VAT

103 UM Łódź, UM Poznań, UM Szczecin.

104 Udzielenie zamówień publicznych na systemy informatyczne oraz dostawę zestawów komputerowych.
Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Warszawa 2011, s. 21.

105 W UM były to: Wydział Księgowości – Dział ds. Rozliczeń Podatku VAT i Oddział ds. Ewidencji
i Rozliczeń Podatku VAT, Wydział Finansowy – Referat Podatku VAT i Oddział Księgowości,
Wydział Budżetu Miasta – Referat ds. Centralnych Rozliczeń VAT, Biuro Skarbnika – Oddział
ds. Centralizacji Rozliczeń Podatku VAT. W SP były to: Wydział Finansowo-Budżetowy, Wydział
Finansowo-Księgowy, Wydział Finansowy, Wydział Finansów i Budżetu.
106 UM Wrocław, UM Kraków, UM Gdańsk, SP Częstochowa, SP Czarnków.
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tj.: [1] w UM Wrocław zadania związane ze sporządzaniem plików JPK_VAT
i ich korekt przypisano w regulaminie departamentu dopiero od 1 stycznia 2018 r., pomimo że były wykonywane od stycznia 2017 r.; [2] w UM
Kraków i w UM Gdańsk w trakcie kontroli NIK (odpowiednio 27 grudnia
2019 r. i 31 grudnia 2019 r.) przypisano w uregulowaniach wewnętrznych
dotyczących centralizacji rozliczeń VAT, zadania właściwym komórkom,
które – odpowiednio od 1 stycznia 2019 r. (opóźnienie niemal rok) i 1 lipca
2017 r. (opóźnienie niemal 2,5 roku) – faktycznie je realizowały; [3] w SP
Częstochowa i w SP Czarnków zadania związane z centralizacją rozliczeń
VAT zostały ujęte w regulaminach organizacyjnych odpowiednio 30 sierpnia 2017 r. i 7 marca 2019 r. Jako powody tych opóźnień podawano w szczególności: dużą liczbę obowiązków związanych z centralizacją rozliczeń
VAT oraz wiele istotnych zmian przepisów prawa w tym zakresie. Należy
wskazać, że zgodnie z pkt II.A.3. załącznika do komunikatu Nr 23 Ministra
Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych107, struktura organizacyjna jednostki
powinna być dostosowana do aktualnych celów i zadań.

Stan zatrudnienia pracowników zajmujących się scentralizowanymi rozliczeniami VAT umożliwiał realizację zadań z tego zakresu. Według stanu
na 30 września 2019 r. scentralizowanymi rozliczeniami VAT w kontrolowanych JST zajmowało się łącznie 70 osób, w tym 51 osób w urzędach
miast108 i 19 osób w starostwach powiatowych109. W związku z centralizacją rozliczeń VAT zatrudnienie to zwiększyło się łącznie o 27 osób (38,6%),
w tym 22 osoby w czterech urzędach miast110 i pięć osób w dwóch starostwach powiatowych111. W pozostałych jednostkach nie nastąpił wzrost
zatrudnienia, gdyż sprawy centralizacji rozliczeń VAT powierzono osobom
zajmującym się wcześniej rozliczeniami VAT. Ponadto w trzech JST112
występowały cztery wakaty, które mimo wielokrotnie ogłaszanych naborów (nawet dziewięciokrotnie w latach 2017–2019) nie zostały obsadzone,
gdyż: kandydaci nie wykazywali się wymaganą wiedzą i doświadczeniem
na stanowisku, rezygnowali z podjęcia zatrudnienia lub nie złożono ofert
pracy.
W trzech jednostkach zawierano umowy cywilnoprawne w zakresie
związanym z centralizacją rozliczeń VAT, tj.: [1] w UM Szczecin zawarto
w grudniu 2016 r. 18 umów z pracownikami jednostek organizacyjnych
na opracowanie instrukcji podatkowych określających zasady rozliczania
i dokumentowania VAT oraz procedur obiegu dokumentów związanych
z przygotowaniem rejestrów i deklaracji, a także na testowanie oprogramowania informatycznego w tym zakresie (na kwotę 20,0 tys. zł), [2] w UM

107 Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84.

108 Od trzech osób (UM Katowice) do 18 osób (UM Kraków). W UM Kraków limit zatrudnienia
na 2019 r. został przekroczony o pięć etatów, co wyjaśniano dodatkowymi zadaniami związanymi
z centralizacją rozliczeń VAT, które spowodowały konieczność zwiększenia zatrudnienia
w porównaniu do przyjętych założeń.
109 Od jednej osoby (SP Nowy Sącz i SP Czarnków) do czterech osób (SP Kłodzko, SP Nowy Dwór
Gdański, SP Gryfino).
110 Od jednej osoby (UM Gdańsk) do 14 osób (UM Kraków).

111 Od dwóch osób (SP Częstochowa) do trzech osób (SP Gryfino).

34

112 UM Katowice (jeden wakat), UM Łódź (dwa wakaty), UM Poznań (jeden wakat).
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Gdańsk zawarto w 2016 r. dwie umowy z pracownikami na przeprowadzenie konsultacji dla księgowych jednostek budżetowych (na kwotę
9,0 tys. zł), [2] w SP Nowy Dwór Gdański zawarto w 2018 r. jedną umowę
z emerytowanym pracownikiem na czas dwumiesięcznego wakatu na wolnym stanowisku pracy (na kwotę 4,0 tys. zł).

W okresie objętym kontrolą w komórkach zajmujących się centralizacją
rozliczeń VAT w 10 kontrolowanych JST113 zatrudniono łącznie 55 osób114,
w związku z utworzeniem dodatkowych stanowisk pracy i uzupełnieniem
stanu osobowego (z powodu zwolnień z pracy, długotrwałych nieobecności i nabycia uprawnień emerytalnych). Najwięcej, bo 36 osób, zostało
zatrudnionych w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru115, pięć
osób w ramach przeniesienia w drodze porozumienia pracodawców116,
trzy osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością
pracownika samorządowego117 i jedna osoba w ramach awansu wewnętrznego118. Natomiast 10 pracowników zostało przeniesionych wewnętrznie
z innych komórek organizacyjnych UM. Nabory przeprowadzono zgodnie
z regulacjami ujętymi w ustawie o pracownikach samorządowych oraz regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie, z wyjątkiem UM Kraków. W jednostce tej protokoły z przeprowadzonych dwóch naborów (na trzy zbadane)
nie zawierały informacji o liczbie nadesłanych ofert na stanowisko, w tym
liczbie ofert spełniających wymagania formalne, co było niezgodne z art. 14
ust. 2 pkt 2 ww. ustawy. Brakujące informacje znajdowały się w innej dokumentacji wytworzonej na podstawie uregulowań wewnętrznych i publikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej119.

Pracownicy zatrudnieni w kontrolowanych JST posiadali konieczne
wykształcenie i staż pracy, określone w opisach stanowisk pracy, zgodne
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych120. Pracownikom zapewniono możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział
w szkoleniach indywidualnych i grupowych oraz kursach zawodowych
z zakresu rozliczeń i ewidencji VAT. We wszystkich UM zatrudniano
osoby121 posiadające studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego,
rachunkowości i finansów. Dodatkowo w niektórych UM zatrudniano osoby:
posiadające certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadze-

Nabory pracowników
do wykonywania
zadań związanych
z rozliczaniem VAT
przeprowadzono
prawidłowo

Odpowiednie
przygotowanie
merytoryczne
pracowników
zajmujących się
rozliczaniem VAT

113 Z wyjątkiem SP Kłodzko, SP Częstochowa, SP Sieradz i SP Czarnków.

114 Od jednej osoby (UM Wrocław, SP Nowy Sącz) do 21 osób (UM Kraków).
115 Artykuł 11 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

116 Artykuł 22 ustawy o pracownikach samorządowych.

117 Artykuł 12 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
118 Artykuł 20 ustawy o pracownikach samorządowych.

119 Od 30 listopada 2018 r. obowiązywało w UM Kraków nowe zarządzenie w sprawie zasad naboru
pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w którym wzór protokołu z naboru przewidywał
podawanie informacji o liczbie nadesłanych ofert na stanowisko.

120 Dz. U. poz. 936, ze zm. Wcześniej (tj. do dnia 18 maja 2018 r.) obowiązywało rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1786, ze zm.).

121 Od jednej do pięciu osób.
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nia ksiąg rachunkowych122, z uprawnieniami doradcy podatkowego123,
oraz z uprawnieniami biegłego rewidenta i radcy prawnego124. Z kolei
w dwóch125 na siedem kontrolowanych SP zatrudniano osoby posiadające
studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów. Pracownicy
posiadali aktualne zakresy czynności, uwzględniające obowiązki w zakresie
scentralizowanych rozliczeń VAT. Jedynie w SP Gryfino zakresy obowiązków
trzech pracowników zajmujących się rozliczeniami VAT zostały podpisane
w terminie od miesiąca i ośmiu dni do sześciu miesięcy i 10 dni od dnia
zatrudnienia lub zmiany stanowiska pracy, co uznano za działanie nierzetelne126.

Zmiana przepisów prawa spowodowała, że JST wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi (w większych miastach w liczbie nawet ponad 400)
musiały w relatywnie krótkim czasie zmienić i uregulować wiele elementów
swojej działalności. Ustawa o centralizacji VAT w stopniu ogólnym reguluje
zakres konsolidacji rozliczeń VAT. Brak jest przepisów określających szczególne zasady wykonywania budżetu JST w związku z centralizacją rozliczeń
VAT. Nie ulega wątpliwości, że w tym celu zasadne jest wdrożenie procedury
wewnętrznej, która będzie określała obowiązki poszczególnych jednostek
organizacyjnych, terminy ich realizacji, tryb opracowania skonsolidowanej
deklaracji podatkowej oraz pliku JPK_VAT, a także podstawowe zasady prowadzenia wspólnych rozliczeń. Wszystkie kontrolowane jednostki określiły
zasady (procedury) precyzujące wewnętrzne zasady organizacji procesu
centralizacji rozliczeń VAT, w szczególności w zakresie jego dokumentowania, celem prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatnika VAT.

Regulacje wewnętrzne w tym zakresie obejmowały w szczególności:
[1] wykaz jednostek organizacyjnych objętych scentralizowanym rozliczaniem VAT, [2] zakres obowiązków jednostek organizacyjnych JST w zakresie rozliczania VAT i sporządzania plików JPK_VAT, [3] zasady zawierania
umów, wystawiania i opisywania faktur, [4] zasady dokumentowania
wewnętrznych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi JST, [5] opis
dokumentacji cząstkowej jednostek organizacyjnych JST w zakresie VAT,
[6] opis dokumentacji zbiorczej oraz rozliczenia finansowe z tytułu VAT,
[7] zasady i przypadki występowania o interpretacje przepisów prawa
podatkowego oraz reprezentowanie JST przed organami podatkowymi,
[8] kontrolę i nadzór w zakresie rozliczania VAT oraz zakres odpowiedzialności, [9] wzory dokumentacji (np. powierzenie obowiązków w zakresie
rozliczania VAT, cząstkowy rejestr sprzedaży VAT, cząstkowy rejestr
zakupów VAT, wewnętrzne naliczenie VAT za dany okres, fakturę i notę
księgową).

122 UM Gdańsk, UM Katowice.
123 UM Szczecin.

124 UM Wrocław.

125 SP Nowy Dwór Gdański, SP Nowy Sącz.
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126 W uregulowaniach wewnętrznych określono obowiązek przedstawienia pracownikowi
pisemnego zakresu czynności.
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Uproszczony schemat obiegu dokumentów po centralizacji VAT
US

VAT-7

kontrahenci

dokumenty
księgowe

jednostki
organizacyjne
JST

na tym etapie możliwe są błędy,
np. w przekazywaniu danych
lub przekroczenie terminów

przekazywanie
dokumentów

JST
gmina/powiat

na tym etapie możliwe są błędy
związane np. z ustaleniem obowiązku
podatkowego, odliczaniem podatku,
terminowością rozliczeń

konsolidacja danych,
rozliczenie VAT

urząd skarbowy

na tym etapie możliwe są błędy,
np. w wyniku wadliwego
oprogramowania informatycznego

Źródło: opracowanie własne NIK.

Wyżej wymienione regulacje wewnętrzne były zgodne z przepisami
W trzech kontrolowanych podmiotach127
(21,4%) wykazy jednostek objętych centralizacją rozliczeń były nieaktualne w zakresie liczby i nazw tych jednostek. Wszystkie wykazy zostały
zaktualizowane w trakcie kontroli NIK, a opóźnienia w tym zakresie istniały najdalej do dwóch lat i czterech miesięcy. Ujawniono, że regulacje
te nie były jednak przestrzegane w 10 kontrolowanych jednostkach128
(71,4%). Dotyczyły one: [1] nieterminowego przesyłania przez jednostki
organizacyjne deklaracji cząstkowych VAT-7 (opóźnienia sięgały od jednego
do 13 dni) – w dziewięciu jednostkach129; [2] nieterminowego przesyłania cząstkowych ewidencji sprzedaży i zakupów VAT (opóźnienia sięgały
od jednego do 13 dni) – w dwóch jednostkach130; [3] braku podpisów
kierowników jednostek organizacyjnych i głównych księgowych na deklaracjach cząstkowych i cząstkowych ewidencjach VAT – w jednej jednostce131;
[4] braku podpisu starosty i skarbnika na skonsolidowanych deklaracjach
VAT-7 w wersji papierowej – w jednej jednostce132; [5] niewłaściwego
oznaczenia podatnika na fakturach VAT, gdyż zamieszczono wyłącznie
dane jednostki organizacyjnej – w jednej jednostce133; [6] niewłaściwego
wskazania podatnika w umowie, gdzie podano jako nabywców jednostki
organizacyjne (w trakcie kontroli zawarto aneks do umowy zawierający
prawidłowe dane) – w jednej jednostce134; [7] przesyłania cząstkowych
ewidencji VAT i deklaracji VAT-7 do innej komórki organizacyjnej niż ustalonej w regulacjach wewnętrznych – w jednej jednostce135; [8] niepodpisania
przez trzy z ośmiu jednostek organizacyjnych aneksów do umów zawartych

Źródło:
Opracowanie
własne NIKaktualne.
prawa
i co do zasady

JST ustaliły niezbędne
procedury wewnętrzne,
ale w większości
z nich nie były one
przestrzegane

127 UM Gdańsk, UM Kraków, SP Sieradz.

128 UM Wrocław, UM Gdańsk, UM Kraków, UM Szczecin, SP Kłodzko, SP Nowy Dwór Gdański, SP Nowy
Sącz, SP Sieradz, SP Czarnków, SP Gryfino.

129 UM Wrocław, UM Gdańsk, UM Kraków, UM Szczecin, SP Kłodzko, SP Nowy Dwór Gdański, SP Nowy
Sącz, SP Czarnków, SP Gryfino.
130 SP Kłodzko, UM Gdańsk.
131 SP Sieradz.

132 SP Czarnków.
133 SP Kłodzko.

134 UM Gdańsk.
135 UM Gdańsk.
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przed centralizacją rozliczeń VAT – w jednej jednostce136, [9] nieprzekazywania środków finansowych dla jednostek organizacyjnych na zapłatę VAT
w wymaganych terminach (opóźnienia od jednego do 13 dni) – w jednej
jednostce137. Powyższe nie miało wpływu na terminowość składania deklaracji skonsolidowanej.
Jako powody takiego stanu rzeczy wskazywano najczęściej na: problemy
techniczne związane z wysyłką dokumentów, problemy związane z funkcjonalnością programów księgowych, duże obciążenie pracą, niedopatrzenie
pracowników, zmiany na stanowiskach pracowniczych i nieobecności osób
odpowiedzialnych za terminowe przesyłanie dokumentacji.
Należy wskazać, że niedotrzymywanie terminu na złożenie deklaracji
cząstkowych przez jednostki organizacyjne – choć było działaniem nierzetelnym – nie wpłynęło na wykonanie obowiązku terminowego złożenia
skonsolidowanej deklaracji podatkowej i terminowego uiszczenia zobowiązania podatkowego. Skróciło jednak czas na weryfikację i ewentualną
korektę danych w nich zawartych na poziomie jednostek, które konsolidują
rozliczenia VAT. NIK wskazuje, że ustanowione regulacje wewnętrzne nie
były w pełni przestrzegane, co świadczy o niedostatecznym nadzorze nad
prawidłowością i terminowością wykonywania zadań z zakresu rozliczeń
VAT przez jednostki organizacyjne.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o ewidencji podatników, podatnicy VAT mają
obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym
przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika US, nie później
niż w terminie siedmiu dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.
Osiem JST138 (57,1%) nie wywiązywało się z tego obowiązku, a opóźnienia
w przesyłaniu zaktualizowanych zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP-2) sięgały
od dwóch139 do 962 dni140. Jedna jednostka141 dokonała zgłoszenia aktualizacyjnego na nieaktualnym formularzu (wersja 10), podczas gdy w dniu
jego złożenia obowiązywał inny wzór (wersja 11)142. Najważniejsze zmiany
powodujące obowiązek złożenia zgłoszeń aktualizacyjnych wynikały
z reformy systemu oświaty (likwidacja gimnazjów), ze zmian dotyczących
zakończenia i rozpoczęcia działalności pod danym adresem oraz otwierania i zamykania rachunków bankowych. Jako powody nieterminowej
aktualizacji danych podawano w szczególności duże obciążenie inną pracą,
przeoczenie pracowników oraz ich czasową nieobecność w pracy.
NIK wskazuje, że formularz NIP-2 nie uwzględnia specyfiki niektórych
podatników prowadzących działalność gospodarczą pod wieloma adresami
(np. JST). Nie ma w nim miejsca na podanie oznaczenia jednostki organizacyjnej, której zmienione dane dotyczą (w zakresie miejsc prowadzenia dzia136 SP Nowy Dwór Gdański.
137 UM Szczecin.

138 UM Wrocław, UM Gdańsk, UM Kraków, UM Łódź, UM Szczecin, SP Kłodzko, SP Nowy Sącz,
SP Czarnków.
139 SP Nowy Sącz.
140 UM Kraków.
141 SP Kłodzko.
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142 Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie
danych uzupełniających (Dz. U. poz. 2452). Akt ten został uchylony z dniem 1 stycznia 2019 r.
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łalności gospodarczej i numerów rachunków bankowych), czy przedmiotu
jej działalności. Zmiany te zgłasza gmina lub powiat jako podatnik. Zatem
w konieczności uzyskania informacji o adresie prowadzenia działalności,
jej przedmiocie lub adresie przechowywania dokumentacji rachunkowej
konkretnej jednostki organizacyjnej, naczelnik US musi informację taką
pozyskać z urzędu obsługującego JST.

Z uwagi, że proces centralizacji rozliczeń VAT był skomplikowany, stanowił wyzwanie organizacyjne i podatkowe dla JST oraz głęboko ingerował
w organizację JST, współpraca z jednostkami organizacyjnymi KAS leżała
w interesie JST i miała miejsce. Współpraca ta polegała w szczególności
na: [1] składaniu wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa
podatkowego143; [2] konsultacjach telefonicznych z pracownikami właściwego urzędu skarbowego i konsultantami KIS; [3] korespondencji
z ministerstwem finansów144; [4] udziale w szkoleniach organizowanych
przez urzędy skarbowe145; [5] korzystaniu z serwisów informacyjnych
(internetowych) KAS.

Wnioski JST
o interpretacje prawa
podatkowego świadczą
o skomplikowaniu spraw
związanych z VAT

Kontrolowane JST146 w latach 2016–2019 złożyły łącznie 369 wniosków
o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie scentralizowanych rozliczeń VAT147. Wnioski te dowodzą złożoności zagadnień
związanych z rozliczeniami VAT organów władzy publicznej oraz, że JST
spotykają się z licznymi problemami interpretacyjnymi na gruncie tego
podatku. Zasady wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego
reguluje art. 14a–14s Ordynacji podatkowej. Wzór wniosku o wydanie
w indywidualnej sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego
(interpretacji indywidualnej) i sposób uiszczenia opłaty za wniosek określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek148.
Należy wskazać, że w latach 2017–2019 wydano siedem interpretacji
ogólnych w zakresie dotyczącym VAT149, z czego żadna, nawet w sposób
pośredni, nie była związana z problematyką centralizacji rozliczeń VAT.
Tymczasem stosowanie interpretacji ogólnych w większym niż dotychczas
zakresie mogłoby przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystania
zasobów administracji skarbowej, jak również zwiększenia jednolitości
143 Dotyczących m.in.: obowiązku uwzględnienia w centralizacji rozliczeń VAT jednostek
organizacyjnych (powiatowe urzędy pracy), stosowania prewspółczynnika i współczynnika,
prawa do odliczenia VAT z tytułu realizacji projektów inwestycyjnych (w tym finansowanych
ze środków UE), opodatkowania lub zwolnienia z niego poszczególnych dostaw i usług (w tym
nieruchomości, usługi pomocy społecznej, refakturowanie usług), braku opodatkowania zbycia
udziałów w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem pieniężnym, opodatkowania
opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

144 UM Wrocław (możliwość samodzielnego wysyłania plików JPK_VAT przez jednostki i zakłady
budżetowe, zastosowanie mechanizmu split payment), UM Gdańsk (sposób określenia proporcji
najbardziej odpowiadającej specyfice wykonywanej działalności).
145 UM Gdańsk, UM Łódź, SP Nowy Dwór Gdański, SP Częstochowa, SP Czarnków.

146 Z wyjątkiem SP Sieradz.

147 Od jednego wniosku (SP Kłodzko, SP Nowy Dwór Gdański) do 136 wniosków (UM Łódź).

148 Dz. U. poz. 343.

149 Zob.: https://sip.mf.gov.pl/ [dostęp: 16 marca 2020 r.].
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i przejrzystości stosowanych w praktyce przez JST interpretacji przepisów
prawa podatkowego. Należy w tym kontekście wskazać, że Ordynacja podatkowa, w szczególności art. 14a tej ustawy, w części dotyczącej wydawania
interpretacji ogólnych, nie zawiera przepisu wskazującego na zasadność
wydania takiej interpretacji w sytuacjach, w których w analogicznych
stanach prawnych i faktycznych o wydanie interpretacji indywidualnych
zwraca się wielu podatników (w tym przypadku wiele JST).

Niewielka liczba
kontroli i audytów
w zakresie realizacji
zadań związanych
z rozliczaniem VAT

Z danych uzyskanych z ministerstwa finansów wynikało, że w latach
2017–2019 (do 30 września) dla wszystkich JST wydano 502 interpretacje
przepisów prawa podatkowego, odnoszące się do zagadnień związanych
z centralizacją rozliczeń VAT. Z tego 303 interpretacje (60,4% wydanych
ogółem) zostały zaskarżone do WSA i 130 interpretacji zostało uchylonych
(42,9% zaskarżonych interpretacji; 25,9% wydanych ogółem). Średni czas
trwania postępowania sądowo-administracyjnego wynosił 86 dni150.

Kontrole wewnętrzne w zakresie realizacji zadań wynikających ze wspólnego rozliczania VAT zostały przeprowadzone przez trzy jednostki (21,4%),
tj.: [1] UM Poznań w latach 2016–2017 w 21 jednostkach organizacyjnych,
[2] UM Szczecin w latach 2018–2019 (III kwartał) w 21 jednostkach organizacyjnych i [3] SP Kłodzko w 2017 r. w 12 jednostkach organizacyjnych.
We wszystkich jednostkach stwierdzono nieprawidłowości151, które zostały
wyeliminowane w trakcie tych kontroli lub po ich przeprowadzeniu.

Tylko w jednej jednostce (SP Gryfino) przeprowadzono zadanie audytowe
dotyczące prawidłowości wdrożenia zasad prowadzenia dokumentacji
związanej ze scentralizowanym rozliczaniem VAT, w wyniku którego
wydano 20 rekomendacji152. Natomiast w 2019 r. audytor wewnętrzny
przeprowadził czynności sprawdzające w zakresie realizacji tych rekomendacji, w wyniku których stwierdzono ich wykonanie. Z kolei w UM Kraków
w 2019 r. rozpoczęto przeprowadzanie zadania audytowego dotyczącego
procesu przygotowania deklaracji VAT-7, ale z uwagi na kontrolę NIK w tym
zakresie audyt ten został wstrzymany do czasu jej zakończenia.
W jednej jednostce (UM Katowice) w latach 2018–2019153 zlecono doradcy
podatkowemu przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie prawidłowości rozliczania VAT. Audyt ten przeprowadzono w UM Katowice
i w wybranych jednostkach organizacyjnych (łącznie 27 audytów), który

150 Przyjmując za początek postępowania datę przekazania skargi do WSA, a za koniec postępowania
datę orzeczenia WSA. Czas ten odnosił się do postępowań już zakończonych (spośród
303 zaskarżonych interpretacji dotyczył 171 interpretacji) i obejmował rozstrzygnięcia nie tylko
w zakresie uchylenia interpretacji i oddalenia skargi, ale również umorzenia postępowania,
odrzucenia skargi, czy też zawieszenia postępowania sądowo-administracyjnego.

151 Polegające m.in. na: niewłaściwym wystawianiu i opisywaniu faktur VAT, niedostosowaniu
polityki rachunkowości do przepisów prawa, niezgodności danych zawartych w deklaracjach VAT7 z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, nieprzestrzeganiu obowiązków wynikających
z uregulowań wewnętrznych.

152 Dotyczyły one m.in.: unormowania funkcjonowania not księgowych jako dokumentów
wewnętrznych, jednoznacznego określenia terminu wpłacenia VAT przez jednostki organizacyjne
na rachunek bankowy, uregulowania sposobu rozliczenia w przypadku wystąpienia nadwyżki
podatku naliczonego nad należnym, a także sposobu dokonywania korekt deklaracji cząstkowych
VAT i ewidencji VAT.
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153 Za usługi te wydatkowano w 2018 r. – 42,1 tys. zł, a w 2019 r. – 53,1 tys. zł.
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ujawnił szereg nieprawidłowości i uchybień154. Wnioski audytowe zostały
zrealizowane przez jednostki, których one dotyczyły.

Ponadto w trzech kontrolowanych jednostkach przeprowadzano na podstawie uregulowań wewnętrznych: weryfikację prawidłowości rozliczeń155
(w dwóch jednostkach w 2017 r.), wewnętrzne przeglądy rozliczeń156
(w sześciu jednostkach w latach 2017–2019) oraz czynności sprawdzające157 (w 65 jednostkach w latach 2017–2019). Stwierdzone w ich wyniku
nieprawidłowości zostały skorygowane.
Z uwagi na to, że: [1] w części uregulowań wewnętrznych określających
zasady organizacji procesu centralizacji rozliczeń VAT przewidziano możliwość wewnętrznych przeglądów rozliczeń VAT158, [2] w UM i SP sprawowano nadzór nad prawidłowością wykonywania zadań przez jednostki
organizacyjne, [3]ujawniono podczas nielicznych kontroli wewnętrznych,
przeglądów rozliczeń i audytów wiele stanów nieprawidłowych oraz
[4] właściwe dokumentowanie i rozliczanie VAT w jednostkach organizacyjnych ma bezpośredni wpływ na prawidłowość obliczania i odprowadzania
VAT przez JST – NIK wskazuje na potrzebę wzmocnienia ze strony UM i SP
działań nadzorczych nad prawidłową realizacją przez ich jednostki organizacyjne obowiązków wynikających z ustawy o VAT i regulacji wewnętrznych
w tym zakresie.

W czterech jednostkach159 regionalne izby obrachunkowe w latach
2017–2019 przeprowadziły kontrole gospodarki finansowej JST
i w zakresie rozliczania VAT nie stwierdziły nieprawidłowości. Natomiast w UM Łódź kontrolę w zakresie VAT przeprowadził urząd celno-skarbowy za okres od sierpnia 2016 r. do lutego 2017 r. Stwierdzone
nieprawidłowości160 zostały wyeliminowane przez złożenie korekty
deklaracji VAT-7, która została zaakceptowana przez organ podatkowy.

Z informacji uzyskanych od dyrektorów izb administracji skarbowej wynikało ponadto, że urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe w latach 2017–
2019 (do maja) przeprowadziły łącznie 87 kontroli w gminach (3,5% gmin)
w zakresie dotyczącym VAT, po wejściu w życie ustawy o centralizacji VAT.
W 66 z nich (75,8%) stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast jednostki
szczebla powiatowego i wojewódzkiego nie były kontrolowane przez
ww. urzędy.

154 Polegały one m.in. na: braku określenia przedmiotu opodatkowania w ewidencji sprzedaży
VAT, nierzetelnego ujmowania dat faktur w ewidencji VAT, odliczeniach faktur w miesiącach
w których to odliczenie nie przysługiwało, odliczaniu VAT w pełnej wysokości od wydatków
związanych z pojazdami samochodowymi, niewłaściwym ustaleniu momentu powstania
obowiązku podatkowego.
155 UM Gdańsk.

156 UM Wrocław.
157 UM Szczecin.

158 Np. w SP Częstochowa.

159 UM Katowice, UM Poznań, SP Kłodzko, SP Czarnków.

160 Zaniżenie podatku naliczonego o 457,1 tys. zł, zaniżenie podstawy opodatkowania o 9,5 tys. zł,
zawyżenie podstawy opodatkowania o 3,1 tys. zł.
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Brak skarg, wniosków
i petycji dotyczących
centralizacji rozliczeń
VAT

Należy mieć na uwadze, że JST, jako jednostki sektora finansów publicznych, nie są zaliczane do grup ryzyka w VAT161 (tzw. scoring na bardzo
niskim poziomie ryzyka). W związku z tym szereg czynności analityczno-sprawdzających przez organy podatkowe nie jest prowadzonych
na takim poziomie, jak w stosunku do innych podatników VAT, np. przedsiębiorców, w szczególności działających w obszarach ryzyka. JST bowiem
m.in. nie zakończy działalności, jej działalność jest trwała i co do zasady
niezagrożona nieoczekiwaną likwidacją. Z uwagi na szereg obowiązków
po stronie organów podatkowych nastawionych w szczególności na walkę
z wyłudzeniami VAT, działalność JST w zakresie centralizacji VAT nie jest
w szczególny sposób monitorowana przez organy KAS. Nie oznacza to jednak, że działalność JST jest pozbawiona w ogóle ryzyka i występowania
nieprawidłowości.

W latach 2016–2019 (do września) do kontrolowanych jednostek nie wpłynęły skargi, wnioski i petycje dotyczące centralizacji rozliczeń VAT, w tym
dotyczących jednostek organizacyjnych.

5.2. Wypełnianie obowiązków podatników VAT przez JST

Zrównoważone wpłaty
i zwroty VAT

Połowa skontrolowanych JST nie wypełniała obowiązków podatnika VAT
w sposób legalny i rzetelny, m.in. z uwagi na skomplikowane i niejednoznaczne prawo. Przede wszystkim wynikało to ze specyficznego charakteru
JST jako podatnika VAT i wiązało się w praktyce z trudnościami w określeniu kiedy JST występują w obrocie jako podatnicy VAT, a kiedy jako
organy władzy publicznej. Wprawdzie deklaracje podatkowe co do zasady
były składane terminowo, a zobowiązania z nich wynikające regulowane
terminowo, to liczne korekty deklaracji (złożono ich aż 1216) wiązały się
z koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
w wysokości 397,5 tys. zł. Z kolei pliki JPK_VAT nastręczały wiele problemów związanych m.in. z koniecznością ich wielokrotnego poprawiania
w następstwie składanych korekt deklaracji VAT–7, co powodowało znaczne
obciążenie pracą pracowników JST.

Z analizy przeprowadzonej przez NIK wynikało, że największy udział
we wpłatach VAT do budżetu państwa w latach 2015–2019 (I półrocze)
miały gminy (52,2%), następnie miasta na prawach powiatu (39,4%),
powiaty (6,0%) i województwa (2,4%). Natomiast największy udział
w zwrotach VAT w tych latach miały gminy (53,0%), następnie miasta
na prawach powiatu (33,8%), województwa (11,5%) i powiaty (1,7%).
Wpływy z VAT były generowane jedynie przez powiaty oraz przez gminy
(wyłącznie w 2017 r.) i miasta na prawach powiatu (wyłącznie w 2016 r.).
Kontrolowane JST od rozpoczęcia centralizacji rozliczeń VAT162
do III kwartału 2019 r. dokonały wpłat do US z tytułu VAT w łącznej
wysokości 221 958,1 tys. zł, w tym: UM – 217 848,8 tys. zł163 (98,1%),

161 Segmentacja ogólna przedsiębiorców ze względu na ich wiarygodność.
162 UM Poznań od 1 stycznia 2016 r., a pozostałe JST od 1 stycznia 2017 r.
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163 Od 7 522,7 tys. zł (UM Szczecin) do 73 519,6 tys. zł (UM Wrocław).
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a SP – 4109,3 tys. zł164 (1,9%). Uzyskały one także kwotę VAT do zwrotu
w łącznej wysokości 222 802,8 tys. zł, w tym: UM – 221 387,1 tys. zł165
(99,4%), a SP – 1415,7 tys. zł166 (0,6%). Różnica między łączną kwotą
zwrotów, a łączną kwotą wpływów wyniosła 844,7 tys. zł. W odniesieniu
do UM, wpływy do budżetu państwa z tytułu VAT nie wystąpiły (różnica
między łączną kwotą zwrotów, a łączną kwotą wpływów z VAT wyniosła
3538,3 tys. zł). Z kolei w odniesieniu do SP do budżetu państwa wpłynęło
2693,6 tys. zł167.

Spośród kontrolowanych UM wpływy z VAT były generowane do budżetu
państwa przez cztery jednostki168 w łącznej wysokości 152 937,7 tys. zł,
a w odniesieniu do trzech jednostek169 budżet państwa wypłacił im zwroty
VAT w łącznej wysokości 156 476,0 tys. zł. Z kolei w odniesieniu do kontrolowanych SP wpływy z VAT były generowane do budżetu państwa przez
sześć jednostek170 w łącznej wysokości 3922,2 tys. zł, a jedna jednostka
Wpływy (dochody)
do budżetu
państwadla
z tytułu
podatku VAT
(SP Gryfino) nie generowała
takich wpływów
(zwroty
niej wyniosły
uzyskiwane od JST w latach 2015-2019 (I półrocze)
łącznie 1228,6 tys. zł).

Wpływy (dochody) do budżetu państwa z tytułu podatku VAT uzyskiwane od JST w latach 2015–2019 (I półrocze)
(mln zł)

2015

2016

2017

2018

2019
(I półrocze)

1503,3

1160,9

934,4

1146,0

601,4

616,6

844,5

883,7

963,3

427,9

-886,7

-316,4

-50,6

-182,7

-173,5

zwrot

kwota zwróconego
podatku VAT ogółem
dla JST

wpłata

kwota wpłaconego
podatku VAT ogółem
przez JST

dochód

różnica między
wpłatą a zwrotem
dla budżetu państwa

Źródło: opracowanie własne NIK, na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów (hurtowania danych WHTAX).

Łączna
kwota podatku należnego (od sprzedaży) wyniosła w tym
Źródło: Opracowanie własne NIK, na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów (hurtowania danych WHTAX)
okresie 905 324,5 tys. zł, w tym z: UM – 900 108,6 tys. zł (99,4%)
i SP – 5 215,9 tys. zł (0,6%). Największe kwoty podatku należnego
generował UM Poznań (184 037,0 tys. zł), a najmniejsze UM Katowice
(50 536,8 tys. zł). Z kolei w odniesieniu do SP, największe kwoty podatku
należnego generował SP Sieradz (1109,2 tys. zł), a najmniejsze SP Nowy
Dwór Gdański (408,6 tys. zł).
164 Od 187,1 tys. zł (SP Gryfino) do 887,8 tys. zł (SP Częstochowa).

165 Od 1294,2 tys. zł (UM Katowice) do 88 794,4 tys. zł (UM Poznań). UM Wrocław nie uzyskał VAT
do zwrotu.

166 Tylko SP Gryfino.

167 Po odliczeniu kwoty VAT do zwrotu.

168 UM Gdańsk, UM Katowice, UM Kraków, UM Wrocław.
169 UM Łódź, UM Poznań, UM Szczecin.

170 SP Czarnków, SP Częstochowa, SP Kłodzko, SP Nowy Dwór Gdański, SP Nowy Sącz, SP Sieradz.
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Długi czas oczekiwania
na rozstrzygnięcia
sądów administracyjnych
i zmiany zaskarżanych
decyzji organów
podatkowych

Kwota podatku należnego, a więc związana z nim struktura sprzedaży
w poszczególnych latach była porównywalna, lecz zmienna, co świadczy
o tym, że katalog dokonywanych dostaw i usług, choć co do zasady stały,
ulegał okresowym zmianom z uwagi na specyfikę działalności JST (np. zbycia nieruchomości, dzierżawa gruntów, usługi najmu pomieszczeń, aporty
rzeczowe do spółek).
Organy podatkowe nie prowadziły postępowań podatkowych względem
kontrolowanych JST w zakresie VAT, ani przed sądami administracyjnymi nie toczyły się postępowania wobec tych jednostek w zakresie VAT
w związku z zaskarżeniem decyzji administracyjnych wydawanych przez
organy podatkowe.
Jednakże przed WSA i NSA toczyły się sprawy w wyniku zaskarżenia przez
inne JST decyzji wydanych w II instancji (dyrektorzy izb administracji
skarbowej) w zakresie VAT, dotyczące spraw związanych z centralizacją
rozliczeń.

Ustawowe obowiązki
podatników VAT
– organy władzy
publicznej oraz urzędy
je obsługujące

Wysokim poziom skomplikowania materii związanej z VAT powoduje
trudności w prawidłowym stosowaniu przepisów regulujących przedmiotową materię. Z analizy przeprowadzonej przez NIK wynikało, że w latach
2017–2019 (III kwartał) JST zaskarżyły łącznie 139 decyzji wydanych przez
dyrektorów izb administracji skarbowej w zakresie VAT, z czego WSA zmieniły 99 razy (71,2%) decyzje tych organów podatkowych, przy czym średni
czas trwania postępowania przed WSA wynosił nieco ponad 1000 dni
(ponad 2,5 roku). Do NSA wpłynęło w tym zakresie 108 spraw, przy czym
średni czas trwania postępowania wynosił już ponad 2000 dni. Istotną
przyczyną uchylania decyzji organów podatkowych były skomplikowane
i nieprecyzyjne przepisy prawa podatkowego, a także pomijanie zasad
i przepisów prawa europejskiego oraz ocena stanów prawnych wyłącznie
na gruncie prawa krajowego. Na rozstrzygnięcia wpływała niejednolita
linia orzecznicza lub zmiany linii orzeczniczej sądów administracyjnych,
a także zastosowanie się przez organy podatkowe do wykładni przepisów
podatkowych, wynikających z interpretacji i wytycznych Ministra Finansów,
które zostały zakwestionowane przez sądy administracyjne.
Na podatnikach VAT171 ciąży szereg ustawowych obowiązków. Organy oraz
urzędy administracji publicznej działają w charakterze podatników VAT,
gdy: [1] wykonują czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach ich
zadań i [2] wykonują czynności mieszczące się w ramach ich zadań, ale czynią to na podstawie umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy o VAT).

Stosowanie w praktyce art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nastręczało szereg
trudności interpretacyjnych i prowadziło do licznych sporów sądowo-administracyjnych. Problematyka związana z opodatkowaniem JST,
ponad dwa lata po centralizacji, pozostaje więc nadal aktualna. JST wykonując zadania z zakresu administracji publicznej nie jest podatnikiem VAT.
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171 Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność
gospodarczą, o której mowa w ust. 2 tego artykułu, bez względu na cel lub rezultat takiej
działalności.
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Natomiast inna jej aktywność może podlegać obowiązkowi podatkowemu.
W takiej sytuacji może być zastosowana zasada in dubio pro tributario,
wprowadzona do porządku prawnego od 1 stycznia 2016 r. Z treści art. 2a
Ordynacji podatkowej wynika, że niedające się usunąć wątpliwości co do
treści przepisów prawa
podatkowego
rozstrzyga
się VAT
na korzyść podatnika.
Główne
obowiązki ustawowe
podatników
Główne obowiązki ustawowe podatników VAT

%

VAT-7

VAT-7

Obowiązki podatników VAT

Podstawa prawna
(ustawa o podatku VAT)

Rejestracja działalności

Art. 96, art. 97

Wystawianie faktur

Art. 106b

Prowadzenie ewidencji VAT (sprzedaży i zakupów),
w tym według struktury w formie JPK_VAT

Art. 109 ust. 3

Rejestrowanie obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych
przy zastosowaniu kas rejestrujących

Art. 111

Ustalenie obowiązku podatkowego

Art. 19a, art. 20, art. 20a-20b

Ustalenie stawek podatku VAT

Art. 41

Składanie deklaracji VAT-7

Art. 99

Zapłata podatku należnego (zobowiązania)
wynikającego z deklaracji VAT-7

Art. 103

Składanie informacji podsumowujących

Art. 100, art. 101a*

Przechowywanie faktur

Art. 112a

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności

Art. 108a ust. 1a

* Art. 101a ustawy o podatku VAT utracił moc obowiązywania z dniem 1 listopada 2019 r.

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie ustawy o podatku VAT.

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie ustawy o podatku VAT

Zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy VAT, krajowe, regionalne i lokalne organy
władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują, lub transakcjami, których
dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności,
opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań
lub transakcji, w sytuacji gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników
prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W latach 2017–2019 (III kwartał) 12 kontrolowanych JST (85,7%) terminowo, tj. stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy o VAT, składało miesięczne
deklaracje VAT-7172, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Jedynie UM Kraków (deklaracja VAT-7 za lipiec 2018 r.) i SP Gryfino (deklaracja VAT-7 za sierpień 2018 r.) złożyły je z jednodniowym opóźnieniem,
172 Tj. w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, elektronicznie.

Terminowe składanie
deklaracji VAT-7
i regulowanie
zobowiązań,
ale z licznymi korektami
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co tłumaczono problemami technicznymi związanymi z funkcjonowaniem
programów informatycznych, za pomocą którego rozliczano VAT.

Deklaracje VAT-7 za ww. okres były składane przez kontrolowane JST
na właściwym wzorze, określonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku
od towarów i usług173, za jednym wyjątkiem. SP Nowy Dwór Gdański złożyło osiem deklaracji VAT-7 za okres od czerwca 2018 r. do stycznia 2019 r.
na nieaktualnym wzorze, co wyjaśniano przeoczeniem.

Zobowiązania podatkowe wynikające ze składanych deklaracji podatkowych, jak i korekt tych deklaracji, kontrolowane UM i SP regulowały, z jednym wyjątkiem, terminowo, tj. stosownie do art. 103 ust. 1 ustawy o VAT174.
SP Czarnków zobowiązanie podatkowe za wrzesień 2017 r. uregulowało
z pięciodniowym opóźnieniem, co tłumaczono omyłką pracownika.
Przykład

Zobowiązanie z tytułu VAT za wrzesień 2017 r. w wysokości 29 118 zł zostało
uregulowane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki dopiero 30 października 2017 r., tj. z naruszeniem terminu ustalonego w art. 103 ust. 1 ustawy
o VAT. Ponadto odsetki od tego nieterminowo uregulowanego zobowiązania
podatkowego, w wysokości 32 zł, uregulował z własnych środków finansowych
(z osobistego rachunku bankowego) Koordynator ds. VAT Powiatu. Skutkiem
tego nie zostały one ujęte w księgach rachunkowych SP, zarówno w zakresie
przypisu, jak i wydatku, co naruszało art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości175. Zgodnie z nim księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Wszystkie kontrolowane JST składały korekty deklaracji VAT-7176
w ww. okresie177. Łącznie złożono 1 216 korekt tych deklaracji, z tego
UM – 1 149178 (94,5%), a SP – 67179 (5,5%). W zdecydowanej większości korekty te składane były z własnej inicjatywy podatnika, a nie
na wezwanie organu podatkowego. Korekty te skutkowały zarówno
zwiększeniem lub zmniejszeniem kwoty zobowiązania podatkowego
do zapłaty, zwiększeniem lub zmniejszeniem kwoty do przeniesienia
na następny okres rozliczeniowy, a także zwiększeniem lub zmniejszeniem kwoty do zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez podatnika.

173 Dz. U. poz. 856, ze zm. (rozporządzenie to obowiązywało do 31 października 2019 r.). Poprzednio
obowiązywało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie
wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2273). Obecnie obowiązuje
rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie
wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2104).

174 Tj. bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego.
175 Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.

176 Nawet po 12 do jednego okresu rozliczeniowego.
177 Artykuł 81 Ordynacji podatkowej.

178 Od 31 korekt (UM Wrocław) do 426 korekt (UM Kraków).
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179 Od jednej korekty (SP Nowy Dwór Gdański, SP Częstochowa, SP Nowy Sącz) do 27 korekt
(SP Kłodzko).
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W wyniku zwiększenia kwoty zobowiązania podatkowego 10 kontrolowanych JST180 uiściło odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych,
w łącznej wysokości 397,5 tys. zł, z tego UM – 396,0 tys. zł181 (99,6%),
a SP – 1,5 tys. zł182 (0,4%). Najczęstszymi przyczynami korekt deklaracji
było: ujmowanie faktur niezgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego, stwierdzone błędy rachunkowe, błędy w ewidencji sprzedaży,
brak ujęcia faktur w pierwotnym rozliczeniu, nieujęcie w pierwotnym
rozliczeniu faktur dotyczących odwrotnego obciążenia, a także wycofanie z rozliczenia faktur zakupowych wystawionych przez podmiot
niebędący podatnikiem VAT czynnym na dzień wystawienia faktury VAT.
Większość korekt spowodowana była ww. sytuacjami występującymi
po stronie jednostek organizacyjnych. Powyższe świadczyło o braku
należytego nadzoru nad prawidłowością wykonywania zadań z zakresu
VAT w poszczególnych podmiotach. Należy mieć przy tym na uwadze,
że prawidłowe rozliczanie podatku VAT w jednostkach organizacyjnych
ma bezpośredni wpływ na prawidłowość odliczania i odprowadzania
VAT przez JST, a przez to wpływa na wysokość wpłacanych odsetek
podatkowych.

W UM Poznań ujawniono, że w sytuacji wystąpienia nadwyżki podatku
naliczonego nad należnym, nie zawsze żądano zwrotu tego podatku,
co w konsekwencji powodowało, że środki należne JST były przechowywane na rachunku organu podatkowego. I tak wynosiły one na dzień
31 grudnia: 2016 r. – 6752,0 tys. zł, 2017 r. – 3255,4 tys. zł, 2018 r.
– 10 239,4 tys. zł i 2019 r. – 10 826,9 tys. zł. Powyższe wyjaśniano tym,
że środki te były wynikiem przede wszystkim korekt deklaracji VAT-7
składanych za okresy wcześniejsze i deklaracji pierwotnych przez dużą
liczbę jednostek organizacyjnych, a ze środków tych były pokrywane
należne odsetki podatkowe i zobowiązania wynikające z korekt deklaracji.
NIK wskazała, że przynajmniej część tych środków mogłaby być ulokowana na rachunku lokacyjnym w banku prowadzącym obsługę bankową
UM Poznań oraz jego jednostek organizacyjnych, który był oprocentowany183, bądź mogły one podlegać codziennej wirtualnej konsolidacji
rachunków w formie depozytów automatycznych (overnight), w ramach
której bank dokonywałby od wielkości salda wirtualnego rachunku skonsolidowanego naliczenia dziennych odsetek184.
Jeśli JST dokonuje dostaw towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia zobowiązana jest do składania zbiorczych informacji
podsumowujących w obrocie krajowym, w których raportowana jest informacja o tych transakcjach. Informacje te (VAT-27) składa się za okresy rozliczeniowe, w których powstał obowiązek podatkowy, w terminach takich

Nieprawidłowości
w części kontrolowanych
JST w zakresie
sporządzania informacji
podsumowujących
w obrocie krajowym

180 Z wyjątkiem SP Częstochowa, SP Nowy Sącz, SP Czarnków i SP Gryfino, gdyż złożone korekty
deklaracji podatkowych VAT-7 nie wpłynęły na zmianę wysokości zobowiązania podatkowego,
albo nie skutkowały obowiązkiem uiszczenia odsetek podatkowych (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji
podatkowej).
181 Od 2,6 tys. zł (UM Łódź) do 339,1 tys. zł (UM Poznań).

182 Od 0,1 tys. zł (SP Nowy Dwór Gdański, SP Sieradz) do 1,3 tys. zł (SP Kłodzko).
183 Według stawiki WIBID 1M powiększonej o 1,4 punktu procentowego.
184 Według stawki WIBID powiększonej o 1,36 punktu procentowego.
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samych jak składane są deklaracje podatkowe VAT-7, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej (art. 101a ustawy o VAT185). Wzór informacji
podsumowującej i korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej
w obrocie krajowym186.

Wszystkie kontrolowane JST składały w latach 2017–2019 (III kwartał)
informacje podsumowujące w obrocie krajowym, o których mowa
w art. 101a ustawy o VAT. Łącznie złożyły 353 takich informacji oraz
59 korekt tych informacji, z tego: UM – 229 informacji i 59 ich korekt, a SP
– 124 informacje. W odniesieniu do 10 kontrolowanych JST187 informacje
te były składane terminowo, zgodnie ze wzorem i zawierały dane, które były
zgodne z danymi wykazanymi w deklaracji VAT-7. W czterech jednostkach188
(28,6%) stwierdzono nieprawidłowości polegające na: nieterminowym
złożeniu tych informacji, niewykazaniu sprzedaży objętej mechanizmem
odwrotnego obciążenia w deklaracji VAT-7 i informacji VAT-27 oraz w samej
informacji VAT-27, a także niewłaściwym zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia w sytuacji konieczności opodatkowania transakcji stawką
podatku w wysokości 23%. Nieterminowe złożenie informacji tłumaczono
przeoczeniem i trudnościami technicznymi z prawidłowym przesłaniem
dokumentów. Pozostałe nieprawidłowości miały miejsce w jednostkach
organizacyjnych (wynikały z nierzetelnych deklaracji i rejestrów cząstkowych sprzedaży), co spowodowało ich powielenie w scentralizowanych
informacjach podsumowujących.
Przykłady

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym za luty 2018 r., maj 2018 r.
oraz wrzesień 2018 r. zostały przekazane przez Powiat Kłodzki dopiero
w trakcie kontroli NIK, tj. po upływie odpowiednio 597, 505 i 383 dni. Ponadto
w deklaracjach VAT-7 za czerwiec 2018 r. i czerwiec 2019 r. w pozycjach dedykowanych mechanizmowi odwrotnego obciążenia wykazano kwoty w łącznej
wysokości 103,7 tys. zł, podczas gdy nie dotyczyły one ww. mechanizmu,
tylko rozliczenia za energię cieplną, opodatkowaną podstawową stawką VAT
w wysokości 23%. W konsekwencji kwota podatku należnego i wysokość
zobowiązania podatkowego zostały zaniżone o 22,8 tys. zł. W trakcie kontroli
NIK złożono korekty deklaracji VAT-7 oraz uiszczono różnicę zobowiązania
podatkowego (22,8 tys. zł) wraz z należnymi odsetkami (1,3 tys. zł).
Powiat Nowodworski w deklaracjach VAT-7 za sierpień 2018 r. oraz styczeń
2019 r. nie wykazał sprzedaży złomu w łącznej wysokości 2,3 tys. zł, w ramach
mechanizmu odwrotnego obciążenia, co było niezgodne z art. 17 ust. 1 pkt 7
ustawy o VAT189. Skutkiem tego było niezłożenie do urzędu skarbowego informacji podsumowującej VAT-27 za sierpień 2018 r. i styczeń 2019 r.

185 Przepis ten obowiązywał do 31 października 2019 r.

186 Dz. U. poz. 2269. Akt ten został uchylony z dniem 1 listopada 2019 r.

187 UM Wrocław, UM Gdańsk, UM Łódź, UM Poznań, UM Szczecin, SP Częstochowa, SP Nowy Sącz,
SP Sieradz, SP Czarnków, SP Gryfino.
188 UM Katowice, UM Kraków, SP Kłodzko, SP Nowy Dwór Gdański.
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189 Przepis ten został uchylony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751, ze zm.), zmieniającej
ustawę o VAT z dniem 1 listopada 2019 r.
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W UM Katowice sporządzając korektę scentralizowanej deklaracji VAT-7
i korektę scentralizowanej informacji VAT-27 za wrzesień 2019 r., na podstawie przesłanych przez jednostki organizacyjne cząstkowych korekt deklaracji
i informacji podsumowujących, nie zauważono rozbieżności w wykazanej
wartości dostaw towaru w wysokości 0,7 tys. zł (sprzedaż złomu). Powyższe
skutkowało złożeniem w dniu 19 grudnia 2019 r. nierzetelnej korekty informacji VAT-27. W toku kontroli NIK, 17 stycznia 2020 r., złożono kolejną korektę
informacji VAT-27 uwzględniającą ww. sprzedaż złomu.

W UM Kraków wystąpił jeden przypadek złożenia informacji podsumowującej
VAT-27 za styczeń 2018 r. trzy dni po terminie, tj. 1 marca 2018 r.

Jeśli JST dokonuje: [1] wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów,
[2] wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, [3] dostaw towarów zgodnie
z art. 136 ust. 1 lub 2 ustawy o VAT, na rzecz podatników VAT lub osób
prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby
VAT, [4] świadczenia usług transgranicznych – zobowiązana jest do składania informacji podsumowujących, w których raportuje o tych transakcjach.
Informacje te (VAT-UE) składa się za okresy miesięczne za pomocą środków
komunikacji elektronicznej w terminie do 25 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji. Wzory informacji i korekty informacji podsumowującej
o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach wraz z objaśnieniami
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych
wewnątrzwspólnotowych transakcjach190.

Nieterminowe
składanie informacji
podsumowujących
o transakcjach
transgranicznych

Dziewięć kontrolowanych JST191 składało w latach 2017–2019 (III kwartał)
informacje podsumowujące dotyczące transakcji transgranicznych, o których
mowa w art. 100 ustawy o VAT. Łącznie złożyły one 112 takich informacji
oraz 23 korekty tych informacji, z tego: UM – 106 informacji i 23 ich korekty,
a SP – sześć informacji. W odniesieniu do dwóch kontrolowanych JST192
informacje te były składane terminowo, zgodnie ze wzorem i zawierały
dane, które były zgodne z danymi wykazanymi w deklaracji VAT-7. Łącznie
w siedmiu jednostkach (77,8%) stwierdzono, że: nieterminowo złożono
te informacje (opóźnienia sięgały od sześciu do 958 dni)193, jedną informację
podsumowującą i jej korektę złożono w wersji papierowej, zamiast elektronicznie194, w sposób nieprawidłowy wykazano w informacji podsumowującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jako wewnątrzwspólnotową
dostawę towarów na kwotę 1,0 tys. zł195. Nieterminowe złożenie informacji
tłumaczono nieprzekazaniem wymaganej informacji przez jednostki orga190 Dz. U. poz. 2268.

191 UM Wrocław, UM Gdańsk, UM Katowice, UM Kraków, UM Łódź, UM Poznań, UM Szczecin,
SP Częstochowa, SP Nowy Sącz.
192 UM Łódź, UM Poznań.

193 UM Katowice (za maj 2018 r., opóźnienie 169 dni), UM Kraków (za październik i grudzień 2018 r.,
opóźnienie od 61 do 121 dni), UM Szczecin (za luty oraz lipiec 2018 r., opóźnienie od 65 do 332
dni), SP Częstochowa (za kwiecień 2017 r., opóźnienie 958 dni), SP Nowy Sącz (za sierpień
i wrzesień 2019 r., opóźnienie od 6 do 36 dni).
194 UM Gdańsk.

195 UM Wrocław (za listopad 2018 r., korektę tej informacji złożono w trakcie kontroli NIK, 343 dni
po ustawowym terminie).
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Prowadzone ewidencje
VAT nie były wolne
od wad, również w
wyniku nieprawidłowego
działania programów
informatycznych

nizacyjne, przeoczeniem i trudnościami technicznymi z prawidłowym przesłaniem dokumentów. Pozostałe nieprawidłowości wyjaśniano omyłkami
pracowników.

Wszystkie kontrolowane JST prowadziły ewidencje, o których mowa
w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, umożliwiające sporządzenie deklaracji
podatkowych oraz informacji podsumowujących. Ewidencje te były
prowadzone w jednostkach organizacyjnych, natomiast w pięciu JST196
sporządzane były zbiorcze (scentralizowane) ewidencje, w układzie szczegółowym, na podstawie cząstkowych rejestrów otrzymanych z jednostek
organizacyjnych. W ustawie o VAT brak jest definicji ewidencji VAT. Jednakże
treść ww. normy prawnej, określająca jej elementy, wskazuje, że składają się
na nią rejestr sprzedaży VAT (kwoty podatku należnego i korekty podatku
należnego) i rejestr zakupów VAT (kwoty podatku naliczonego obniżającej
kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego). Należy również
wskazać, że przepisy ww. ustawy nie narzucają formy i poziomu uszczegółowienia prowadzonej ewidencji. Zatem może być ona prowadzona
w sposób dowolny, byleby zawierała dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji. W konsekwencji każda JST może dostosować formę
i zawartość ewidencji do swojej struktury organizacyjnej. Przykładowo
może być ona zbiorem ewidencji, prowadzonych jednakże według tych
samych zasad, poszczególnych jednostek organizacyjnych, gdyż przepisy
nie wymagają sporządzenia jednej zbiorczej (scentralizowanej) ewidencji
VAT. Dane, które podatnik wpisuje do deklaracji podatkowej składanej w US
stanowią odzwierciedlenie danych wynikających z prowadzonej przez
niego ewidencji sprzedaży i ewidencji zakupów VAT197.

Ewidencja VAT powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia: [1] przedmiotu i podstawy opodatkowania, [2] kwoty podatku należnego i jej korekt, [3] kwoty podatku naliczonego i jej korekt, obniżającej
kwotę podatku należnego, [4] dane służące identyfikacji poszczególnych
transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby VAT, [5] kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu
skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu. W trzech JST198 (21,4%) ewidencje nie zawierały określenia przedmiotu opodatkowania, co było niezgodne z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Natomiast z ewidencji VAT powinno
m.in. wynikać, że na podstawie danych tam ujętych można było właściwie
określić przedmiot opodatkowania, czyli jaka czynność podlega opodatkowaniu oraz od jakiej kwoty należy określić podatek199. Ponadto w dwóch
jednostkach200 ewidencje prowadzone przez jednostki organizacyjne nie
były ujednolicone i zawierały różny stopień szczegółowości danych, choć
zawierały elementy wskazane w art. 109 ust. 3 ww. ustawy. Przyczyną
powyższego jest niedoskonałość tej regulacji, której bardzo ogólna treść
jest różnie interpretowana.
196 UM Gdańsk, UM Katowice, UM Szczecin, SP Kłodzko, SP Nowy Dwór Gdański.

197 Interpretacja indywidualna nr 0112-KDIL2-2.4012.354.2017.1AKr z 18 października 2017 r.

198 SP Kłodzko, SP Sieradz, SP Czarnków.

199 Z. Modzelewski, Komentarz do art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług, komentarz
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2006.
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200 UM Wrocław, UM Kraków.
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Na podstawie ustalonej próby badawczej201 stwierdzono, że w 12 kontrolowanych JST (85,7%) dane z ewidencji VAT były zgodne z danymi ujętymi
w składanych deklaracjach VAT-7. Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w dwóch SP202 (14,3%) i wiązały się one z wadami programów informatycznych, które nie gwarantowały poprawności danych, na podstawie
których sporządzano deklaracje podatkowe VAT-7.
Przykłady

Wykorzystywany w SP Kłodzko program do centralizacji rozliczeń VAT
powiatu nie był wolny od wad i nie gwarantował poprawności gromadzonych
w nim danych, w oparciu o które sporządzano deklaracje podatkowe. Kontrola
wykazała, że wystąpiły w nim niezgodności pomiędzy danymi: [1] zawartymi
w deklaracji VAT-7 za lipiec 2017 r., a informacjami zamieszczonymi w ewidencji VAT (rejestry zakupu i sprzedaży) – w zakresie wartości podatku naliczonego od nabycia towarów i usług pozostałych, [2] ujętymi w cząstkowym
rejestrze zakupu jednostki organizacyjnej powiatu za miesiąc styczeń 2017 r.,
a zbiorczym rejestrem zakupu powiatu – w zakresie braku zgodności dat
wpływu faktur zakupu prezentowanych w tych rejestrach. Starosta wyjaśnił,
że problem ten został przekazany do dostawcy programu.

Wykorzystywany przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki w latach 2017–2018
program informatyczny do prowadzenia ewidencji VAT i sporządzania plików
JPK_VAT nie gwarantował poprawności generowanych w nim danych, w oparciu o które następnie sporządzano deklaracje VAT-7. Dane wygenerowane
w 11 deklaracjach cząstkowych VAT-7 (tj. 41% deklaracji kontrolowanych) były
niezgodne z danymi ujętymi w ewidencjach zakupu i sprzedaży VAT, z których
dane są podstawą dla sporządzenia tych deklaracji. Niezgodności za te miesiące
wynosiły od (-0,2 tys. zł) do (0,1 tys. zł). Błędy wynikały głównie z zaokrągleń
podczas przeliczania faktur zakupu do poziomu odliczenia prewspółczynnikiem
oraz nieujmowania faktur zakupu, do których stosowano procedurę odwrotnego
obciążenia w ewidencji sprzedaży. Starosta wskazał, że z uwagi na wadliwe działanie tego programu odstąpiono (od 2019 r.) od jego użytkowania.

Należy zaznaczyć, że przepis art. 109 ust. 3 ustawy o VAT określa zakres
przedmiotowy ewidencji sprzedaży i zakupów. Przede wszystkim przepis
ten wyraża jako zasadę ogólną, że ewidencja powinna zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Wydaje się to być logicznym następstwem faktu,
że deklaracja VAT-7 (podobnie jak i informacja podsumowująca) ma być
sporządzana na podstawie danych zawartych w ewidencji VAT. Jednakże
trzeba zauważyć, że wzory deklaracji VAT oraz wzory informacji podsumowującej są określane przepisami wykonawczymi. Może to prowadzić
do sytuacji, w której elementy ewidencji VAT zostaną w istocie określone
w akcie wykonawczym, mimo braku stosownej delegacji w tym względzie.
Jeśli bowiem Minister Finansów określi wzór deklaracji przewidujący
jakieś dane, o których nie stanowi się wprost w komentowanym przepisie,
to wówczas podatnik, prowadząc ewidencję, będzie musiał te dane (wymagane dla sporządzenia deklaracji VAT) uwzględnić.
201 Dobranej w sposób celowy, co najmniej dziewięć deklaracji podatkowych w odniesieniu do każdej
kontrolowanej JST.

202 SP Kłodzko, SP Czarnków.
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Pliki JPK_VAT
nastręczały sporo
trudności JST

Wszystkie kontrolowane JST składały, comiesięcznie, w latach 2017–2019
(III kwartał) pliki JPK_VAT, tj. ewidencję, o której mowa w art. 82 § 1b
Ordynacji podatkowej. Należy wskazać, że JST niespełniające kryteriów
wskazanych dla mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej203,
są zobowiązane do składania informacji o prowadzonej ewidencji VAT,
w formie elektronicznej, sporządzanej zgodnie ze schematem zamieszczonym na stronie ministerstwa finansów204 (interpretacja ogólna Ministra
Finansów205). Samorządy spełniające kryteria wskazane dla małych i średnich przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej były zobowiązane do składania informacji o prowadzonej
ewidencji VAT dopiero za miesiące, które przypadają od dnia 1 stycznia
2017 r. Zasadniczo informacje te składa się za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

NIK wskazuje, że jako uzasadnienie wdrożenia nowego narzędzia wspierającego postępowania i kontrole podatkowe pod nazwą JPK podawano
m.in. zamiar zmniejszenia kosztów wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników. Jednakże nowe przepisy prawa nałożyły na JST
obowiązek (generujący koszty po ich stronie) polegający na dostosowaniu
ewidencji podatkowej prowadzonej przy użyciu komputera do określonych wymogów w zakresie pobierania informacji z tej ewidencji w postaci
elektronicznej. Dane te miały być wykorzystywane do bieżących czynności analitycznych identyfikujących ryzyka wystąpienia strat dla budżetu
państwa. Biorąc pod uwagę, że system JPK ma prowadzić w szczególności
do przeciwdziałania i wykrywania oszustw podatkowych, należy podkreślić, że te w praktyce nie są popełniane przez jednostki sektora finansów
publicznych, w tym przez podmioty z sektora samorządowego.

Dwie spośród 14 kontrolowanych JST (14,3%) uzyskało, na mocy stosownych decyzji naczelników urzędów skarbowych206, odroczenie terminu
składania plików JPK_VAT (Gmina Miejska Łódź – do 30 września 2017 r.,
za okres od stycznia do sierpnia 2017 r. oraz Gmina Miejska Szczecin
– do 15 maja 2017 r., za okres od stycznia do marca 2017 r.). Tylko w SP
Czarnków ujawniono, że plik JPK_VAT za lipiec 2019 r. został przesłany
z jednodniowym opóźnieniem, gdyż pracownik nie pobrał przed wysyłką,
ze strony Ministerstwa Finansów, nowego certyfikatu klucza publicznego.
Pozostałe jednostki przekazywały pliki JPK_VAT terminowo.

W 13 jednostkach pliki te były autoryzowane ważnymi podpisami złożonymi przez osoby do tego upoważnione, tj. posiadające pełnomocnictwa
do podpisywania informacji podatkowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej (UPL-1). Jedynie w odniesieniu do UM Kraków wystąpiły
przypadki, że w początkowym okresie centralizacji VAT pliki te (dwukrotnie za styczeń 2017 r.) podpisały i przekazały osoby nieuprawnione,

203 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168,
ze zm.). Akt ten został uchylony z dniem 30 kwietnia 2018 r.
204 Zob.: https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk [dostęp: 10 marca 2020 r.].
205 Z 20 czerwca 2016 r., nr PK4.8012.55.2016 (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 49).
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206 Wydanych na podstawie art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej.
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co wyjaśniano omyłką. Ponadto ujawniono, że w UM Kraków (dwukrotnie
przez jeden podmiot) i UM Poznań (czterokrotnie przez dwa podmioty)
pliki JPK_VAT zostały złożone samodzielnie, z pominięciem i bez wiedzy
tych UM, przez pracowników jednostek organizacyjnych, którzy nie posiadali stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. Działania takie wyjaśniano
niewiedzą osób, które złożyły te pliki. Pliki te zostały skorygowane207.

W dwóch208 na 14 skontrolowanych JST (14,3%) stwierdzono różnice
pomiędzy danymi wykazanymi w pliku JPK_VAT, a danymi wynikającymi
z deklaracji VAT-7, co było działaniem nierzetelnym.
Przykłady

Kwota podatku należnego wskazana w deklaracji VAT-7 za styczeń 2018 r. była
wyższa od kwoty podatku należnego wynikającego z pliku JPK_VAT Gminy
Miejskiej Kraków za ten miesiąc o 26,0 tys. zł. Rozbieżność wynikała z tego,
iż nie uwzględniono w nim wartości wynikającej z importu usług. Powyższe
wyjaśniono omyłką związaną z nieuwzględnieniem w tym pliku wartości
importu usług. W trakcie kontroli NIK złożono korektę pliku JPK_VAT.

W latach 2017–2018, w wygenerowanych 13 plikach JPK_VAT Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego, prezentowano nierzetelne dane w stosunku
do danych ujętych w deklaracjach VAT-7. Różnice ogółem w wysokości
5,8 tys. zł w VAT należnym wystąpiły w czterech miesiącach lat 2017–2018,
a różnice łącznie w wysokości 0,8 tys. zł w podatku naliczonym wystąpiły
w 11 miesiącach tych lat. Powyższe spowodowane było błędami systemowymi
w użytkowanym programie informatycznym. W trakcie kontroli NIK skorygowano pliki JPK_VAT za cały 2017 r. i zadeklarowano korektę pozostałych
za 2018 r.

Ponadto w dwóch JST stwierdzono niezgodność pomiędzy danymi zawartymi w plikach JPK_VAT, a danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych (faktur VAT) – w zakresie dat faktur (data zakup i data wpływu
faktury). W SP Nowy Sącz niezgodności te wystąpiły w sześciu miesiącach
lat 2017–2019 i dotyczyły łącznie ośmiu faktur, a w SP Gryfino niezgodności te wystąpiły w ośmiu miesiącach lat 2017–2019 i dotyczyły łącznie
dziewięciu faktur. Powyższe wyjaśniano omyłkami pracowników przy
wprowadzaniu danych z dokumentów źródłowych do plików JPK_VAT.
Błędne wprowadzenie danych nie miało wpływu na prawidłowość rozliczenia VAT, ale świadczyło o nierzetelności danych prezentowanych
w plikach JPK_VAT. Stanowiło to także naruszenie art. 193 § 1 Ordynacji
podatkowej, zgodnie z którym księgi podatkowe (ewidencja) prowadzone
rzetelnie i w sposób niewadliwy stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów.
W UM Wrocław stwierdzono209, iż jednostki organizacyjne: [1] w 204
przypadkach (19%) nie przestrzegały terminów określonych w wewnętrznej procedurze sporządzania JPK w zakresie umieszczenia na serwerze
urzędu cząstkowego rejestru JPK_VAT do 15 dnia miesiąca następującego
207 W UM Kraków jeszcze przed kontrolą NIK.
208 UM Kraków, SP Czarnków.

209 Zweryfikowano 1431 cząstkowych plików JPK_VAT zamieszczonych na serwerze UM Wrocław
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 17 stycznia 2020 r.

53

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
po każdym kolejnym miesiącu (do 18 dnia miesiąca w przypadku jednostek oświatowych) oraz [2] w 127 przypadkach (8,9%) nie przestrzegały
ustalonych zasad w zakresie określania nazwy pliku pierwotnego i pliku
korekty zgodnie ze schematem. Jednostki organizacyjne nie sporządziły
także trzech oświadczeń wskazujących na zgodność składanych cząstkowych plików JPK_VAT z deklaracjami VAT-7 i ewidencją podatkową VAT,
o których mowa w ww. procedurze, zgodnie z określonym wzorem. Ponadto
w czterech przypadkach nie załączyły wymaganej dokumentacji w zakresie
przyczyny poszczególnego błędu/ostrzeżenia oraz uzasadnienia braku
możliwości zmiany pliku JPK_VAT. Ujawnione nieprawidłowości wynikały
z nienależytego, a w szczególności nieterminowego wykonywania obowiązków przez jednostki organizacyjne i świadczyły o braku prawidłowego
nadzoru ze strony UM Wrocław nad ich realizacją.

Nieprawidłowości
w rozliczaniu podatku
należnego w związku
ze specyficznym
charakterem podatnika
VAT jakim jest JST

W latach 2017–2019 (III kwartał) 13 kontrolowanych JST210 złożyło
łącznie 1 013 korekt plików JPK_VAT, z tego: UM – 951211 (93,9%), a SP
– 62212 (6,1%). Korekty tych plików były następstwem korekt deklaracji
VAT-7. Duża liczba korekt (sięgająca nawet 21 za jeden okres rozliczeniowy), głównie w wyniku błędów na poziomie jednostek organizacyjnych, powodowała większe obciążenie pracą pracowników w UM i SP,
czyli w tych miejscach, gdzie pliki JPK_VAT były konsolidowane i centralnie korygowane.

Kontrolowane UM i SP, jako czynni podatnicy VAT, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. innej niż ta, o której mowa w art. 15
ust. 6 ustawy o VAT (działania w charakterze organu władzy publicznej)
dokonywały rozliczeń VAT od wykonywanych czynności na zasadach
ogólnych. Czynności te, w zależności od ich charakteru podlegały opodatkowaniu stawką podstawową (23%), albo stawką obniżoną (8% lub
5%), zwolnieniu od opodatkowania (art. 43 ww. ustawy), nie podlegały
opodatkowaniu, bądź stosowany był mechanizmowi odwrotnego obciążenia (art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy213). Czynności wykonywane przez JST
w charakterze organu władzy, są poza systemem opodatkowania VAT i nie
były dokumentowane fakturami oraz nie były wykazywane w ewidencji
VAT i deklaracji VAT-7.

210 Korekt plików JPK_VAT nie składał SP Nowy Sącz.

211 Od 22 korekt (UM Wrocław) do 311 korekt (UM Kraków).

212 Od jednej korekty (SP Nowy Dwór Gdański) do 30 korekt (SP Kłodzko).
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213 Przepis ten utracił moc obowiązującą z dniem 1 listopada 2019 r.
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Czynności dokonywane przez podatników VAT – JST

Czynności dokonywane przez podatników VAT – JST
czynności JST
dostawy
usługi

podlegające VAT

niepodlegające VAT
ORGAN WŁADZY PUBLICZNEJ
NIEUZNAWANY ZA PODATNIKA VAT

opodatkowane

zwolnione

PODATNIK VAT W RAMACH
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Źródło: opracowanie własne NIK.

Kontrolowane JST co do zasady prawidłowo ustalały moment powstania
obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 19a ustawy o VAT oraz nie
wykazywały do opodatkowania czynności świadczonych pomiędzy sobą214.
Na kontrolowanych fakturach VAT sprzedaży jednostek organizacyjnych
w miejscu „sprzedawca” była wskazana gmina lub powiat, ich siedziba
i NIP, a w miejscu „wystawca” podana była nazwa jednostki organizacyjnej.
Nieprawidłowości215 stwierdzono w siedmiu jednostkach216 (50,0%). I tak
niektóre jednostki organizacyjne:
− Gminy Wrocław dokonywały: [1] sprzedaży wody oraz usług odprowadzania ścieków na rzecz najemcy lokalu gospodarczego z zastosowaniem stawki podatkowej 23%, podczas gdy co do zasady powinny
być opodatkowane stawką 8%217, gdyż stanowiły świadczenia osobne
od najmu – w wyniku tego zawyżono podatek należny o 1,0 tys. zł;
[2] zwolnienia od podatku czynszu najmu lokalu oraz związanych z nim
mediów, bez spełnienia przesłanki obiektywnej, tj. wykorzystywania
lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe218, czym zaniżono podatek
należny o 32,9 tys. zł;
− Powiatu Kłodzkiego w odniesieniu do: [1] faktury sprzedaży za usługi
noclegu i wyżywienia, której nie ujęto w rejestrze sprzedaży powiatu w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy219 (lipiec
2017 r.) z niej wynikający, czym zawyżono podatek należny (za sierpień 2017 r.) i zaniżono podatek należny (za lipiec 2017 r.) o kwotę
0,9 tys. zł; [2] usług stołówkowych świadczonych na rzecz pracowni-

Źródło: Opracowanie własne NIK

214 Dostawa towarów i świadczenie usług pomiędzy jednostkami organizacyjnymi różnych JST
podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych wynikających z ustawy o VAT.

215 Zweryfikowano na podstawie próby deklaracji VAT-7, ewidencji VAT i plików JPK_VAT wraz
z dokumentami źródłowymi (faktury, umowy), co najmniej po trzy z lat 2017–2019 z najwyższą
wartością podatku należnego.
216 UM Wrocław, UM Gdańsk, SP Kłodzko, SP Nowy Dwór Gdański, SP Częstochowa, SP Nowy Sącz,
SP Czarnków.
217 Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o VAT, poz. 16 i 26.

218 Z naruszeniem art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz
warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701, ze zm.).

219 Stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.
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ków administracji i obsługi od września 2018 r. kwalifikowanych jako
zwolnione od opodatkowania, podczas gdy w pozostałych jednostkach świadczących ten rodzaj usług były opodatkowane stawką VAT
w wysokości 8%220. Łączna wartość usług sprzedanych ze stawką
zwolnioną od opodatkowania na rzecz pracowników administracji
i obsługi w okresie od września 2018 r. do września 2019 r. wyniosła 2,7 tys. zł. W konsekwencji u podatnika, tj. w powiecie, wystąpiła sytuacja opodatkowania tożsamej czynności różnymi stawkami
podatku;
− Gminy Gdańsk: w 2018 r. i 2019 r. dokonały zmiany dotyczącej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, ze stosowanego w 2017 r.
zwolnienia z VAT od świadczenia tych usług (art. 43 ust. 1 pkt 22
ustawy o VAT ), na niepodlegające VAT (art. 15 ust. 6 tej ustawy),
pomimo iż gmina nie wystąpiła do organów podatkowych o wydanie
interpretacji przepisów prawa podatkowego (art. 14b § 1 Ordynacji
podatkowej), w indywidualnych sprawach innych JST wyroki WSA nie
były jednolite, a organy podatkowe stały na stanowisku, że powyższe
usługi podlegały zwolnieniu z VAT. Powyższe miało wpływ na kwotę
podstawy opodatkowania wykazywaną w deklaracjach VAT-7 oraz
na stosowanie prewspółczynnika i współczynnika, o których mowa
w art. 86 ust. 2a i art. 90 ustawy o VAT. Wartość tych usług wyniosła
w 2018 r. – 2872,4 tys. zł, a w 2019 r. – 3001,3 tys. zł;
− Powiatu Nowodworskiego: [1] w odniesieniu do faktury dotyczącej odszkodowania za działki, zastosowały zwolnienie z podatku
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, podczas gdy dostawa
gruntów dokonana w formie przejęcia w zamian za odszkodowanie
jako przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu według
stawki VAT w wysokości 23%221, czym zaniżono podatek należny
o 6,1 tys. zł; [2] na dwóch fakturach VAT na łączną kwotę 252,0 tys. zł,
ze stawką zwolnioną, nie podały podstawy prawnej wskazującej
na to, że dostawa towarów (sprzedaż nieruchomości i odszkodowanie za działkę) korzystała ze zwolnienia, co stanowiło naruszenie
art. 106e ust. 1 pkt 19 ww. ustawy;
− Powiatu Częstochowskiego: od 2019 r., wbrew art. 43 ust. 1 pkt 24
lit. a ustawy o VAT, nie kwalifikowały usług wyżywienia świadczonych
przez stołówki szkolne dla uczniów i pracowników pedagogicznych
szkoły, jako usług zwolnionych od podatku, tylko jako niepodlegające
opodatkowaniu. Powyższe było wynikiem zmiany stanowiska powiatu w związku z orzecznictwem niektórych WSA w przedmiotowym
zakresie, choć orzecznictwo organów podatkowych było jednolite
i wskazywało na zwolnienie z opodatkowania tych usług. Powiat nie
wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, uczynił to dopiero w trakcie kontroli NIK. Powyższe miało
wpływ na kwotę podstawy opodatkowania w deklaracjach VAT-7 oraz

220 Stosownie do § 3 ust.1 pkt 1, w zawiązku z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę
podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2350) oraz kwalifikacją do PKWiU 56.
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221 Artykuł 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
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na stosowanie prewspółczynnika i współczynnika. Wartość tych usług
w 2018 r. wyniosła 122,7 tys. zł;
− Powiatu Nowosądeckiego: wystawiły siedem faktur za usługi noclegowe oraz żywieniowe ze stawką podatku 23%, podczas gdy usługi
te objęte były stawką podatku w wysokości 8%222, skutkiem czego
zawyżono podatek należny o 1,5 tys. zł;
− Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego: [1] w części faktur zastosowały
zwolnienie z VAT dla opodatkowania pozostałych kosztów najmu, podczas gdy w innych fakturach koszty te opodatkowano stawką w wysokości 23%. W konsekwencji u podatnika wystąpiła sytuacja opodatkowania tożsamej czynności różną stawką podatku. W trakcie kontroli
NIK wystawiono 51 faktur korygujących, gdzie podatek należny został
zmniejszony ogółem o 0,5 tys. zł; [2] dla czynszu z tytułu dzierżawy
obwodów łowieckich w latach 2016–2019 zastosowały stawkę podatku
w wysokości 23%, podczas gdy czynsz ten powinien korzystać ze zwolnienia z podatku223, gdyż grunty te były przeznaczone na cele rolnicze.
Powiat powoływał się w tej sprawie na interpretacje przepisów prawa
podatkowego z innych JST (z 2008 r.), ale stanowisko organów podatkowych w tej sprawie uległo zmianie. W 2019 r. (do września) kwota
podatku należnego z tego tytułu wyniosła 10,8 tys. zł.

Ujawnione nieprawidłowości wyjaśniano w szczególności niejednolitym
podejściem organów podatkowych i sądów administracyjnych, powoływaniem się na wyroki WSA w sprawach dotyczących innych JST, a także
pomyłkami pracowników. Należy przy tym wskazać, że orzecznictwo
sądowe, na które się powoływano nie ma waloru prawotwórczego. Powyższe świadczy w dużej mierze o niedochowaniu należytej rzetelności przy
kwalifikowaniu lub zmianie stawek opodatkowania, podczas gdy w sytuacji
powzięcia wątpliwości co do prawidłowości stosowania stawek VAT podatnik może wystąpić do dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji
przepisów prawa podatkowego. W ww. przypadkach tego nie uczyniono.
Wiązało się to także z brakiem sprawowania rzetelnego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi, a właściwe rozliczanie VAT w tych jednostkach
ma bezpośredni wpływ na prawidłową wysokość deklarowanego podatku
należnego.

Zdecydowana większość nieprawidłowości wynikała z interpretacji art. 15
ust. 6 ustawy o VAT224, tj. rozstrzygania, czy przy danym świadczeniu JST
(działając za pośrednictwem jednostek organizacyjnych) występuje w obrocie w charakterze podatnika VAT. Obecne stanowisko organów podatkowych w wydawanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego
opiera się w głównej mierze na twierdzeniu, że skoro istnieje skonkretyzo222 Na podstawie art. 41 ust. 2, w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT.

223 Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r.
poz. 701, ze zm.).

224 W świetle ww. przepisu 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, z wyłączeniem czynności wykonywanych
na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
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wany odbiorca odpłatnej usługi świadczonej przez JST, wynikający ze stosunku zobowiązaniowego, czynność taka podlega regulacji ustawy o VAT
(np. usługi edukacyjne, usługi opiekuńcze). Pomijane są zatem niezwykle
istotne aspekty związane z przedmiotowymi świadczeniami, w szczególności: realizowanie przez samorządy zadań własnych i zleconych, do których
realizacji są obowiązane na podstawie odrębnych przepisów prawa, brak
działania w warunkach konkurencyjnych i nienastawienia na zysk (kwota
odpłatności ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej, stosownej
uchwały organu stanowiącego JST lub wynika bezpośrednio z przepisów
prawa). Dyskusyjna wydaje się także teza, że wyłączenie przedmiotowych
świadczeń z zakresu VAT stanowiłoby zakłócenie konkurencji i nierówne
traktowanie podmiotów wykonujących tożsame czynności. JST nie są nastawionymi na zysk przedsiębiorcami, ale podmiotami, których głównym
celem jest realizacja zadań publicznych. W szczególności należy mieć
na uwadze specyfikę działalności, gdyż jednostki organizacyjne nie mają
co do zasady w tym zakresie swobody w zakresie wyboru kontrahenta,
negocjacji kwoty ponoszonej odpłatności, czy też zaprzestania aktywności w tym zakresie tak jak przedsiębiorcy prywatni. Stanowisko organów
podatkowych w analizowanym zakresie bardzo często nie utrzymywało
się na etapie rozstrzygnięć zapadających przed sądami administracyjnymi. W ostatnim czasie pojawiają się korzystne dla samorządów wyroki
sądów, które uchyliły wydane interpretacje indywidualne225. Orzecznictwo wyraźnie ukazuje rolę sądownictwa administracyjnego w sprawach
podatkowych. Samorządy mają prawo oczekiwać, że ukształtuje się
m.in. wyraźna linia orzecznicza, która rozwieje wątpliwości powstałe
na etapie centralizacji VAT co do statusu JST w odniesieniu do świadczeń
realizowanych za pośrednictwem jednostek organizacyjnych. W związku
z tym zasadne jest wypracowane powszechnego stanowiska, które pozwoli
odpowiedzieć na pytanie kiedy JST działa w charakterze podatnika VAT,
a samorządy w całym kraju na tej podstawie stosowałyby jednolite podejście w indywidualnych rozliczeniach VAT. Jest to o tyle istotne, że nie jest
to problem kilku podatników, ale wszystkich JST w Polsce, w tym blisko
dwóch i pół tysiąca gmin. Jednocześnie należy wskazać, że rozstrzygnięcie
przedmiotowej kwestii nie będzie wpływało bezpośrednio na wartość
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225 Np.: [1] wyrok WSA w Krakowie z 26 września 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 653/17 – gmina realizując
zadania w zakresie edukacji, które obejmują organizowanie wyżywienia dzieci w przedszkolu,
a także ich pobyt i nauczanie po godzinie 13:00, nie będzie w stosunku do tych czynności
– w świetle wyłączenia przewidzianego w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT – podatnikiem VAT; [2] wyrok
WSA we Wrocławiu z 21 września 2017 r., sygn. akt I SA/Wr 630/17 – gmina, dokonując świadczeń
z pomocy społecznej w postaci przedmiotowych usług opiekuńczych, działa w charakterze
organu władzy publicznej, a nie w charakterze podatnika VAT; [3] wyrok WSA w Gliwicach
z 9 sierpnia 2017 r., sygn. akt III SA/Gl 569/17 – gmina w odniesieniu do realizacji zadań własnych
w zakresie zadań pomocy społecznej (świadczenia usług schronienia, pobytu podopiecznych
w domach pomocy społecznej, pobytu w mieszkaniu chronionym) nie działa jako przedsiębiorca
prowadzący działalność gospodarczą; [4] wyrok WSA we Wrocławiu z 12 października 2017 r.,
sygn. akt I SA/Wr 648/17 – powiat, dokonując czynności wydawania duplikatów dokumentów
urzędowych ściśle związanych z wykonywanymi zadaniami z zakresu edukacji publicznej, działa
w charakterze organu władzy publicznej, a nie w charakterze podatnika VAT; [5]wyrok NSA
z 9 czerwca 2017 r., sygn. akt I FSK 1271/15 – gmina nie będzie podatnikiem VAT realizując
zadania w zakresie edukacji w postaci organizacji: stołówek szkolnych, wypoczynku dzieci
i młodzieży, uczestnictwa dzieci i młodzieży w widowiskach artystycznych i nauce pływania
oraz uczestnictwa dzieci i młodzieży w wymianie międzynarodowej.
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VAT należnego odprowadzanego przez JST do budżetu państwa. Jednakże
ustalenie właściwego podejścia będzie miało skutki dla poziomu odliczenia
VAT. Zmiana kwalifikacji świadczeń ze stawki zwolnionej do niepodlegających VAT od strony sprzedażowej może w istotny sposób zmienić wartość
współczynnika i prewspółczynnika, przyjmowanych dla celów odliczeń
VAT w danej jednostce organizacyjnej, a zatem realnie zmienić poziom
odliczenia VAT od wydatków, których nie można jednoznacznie przypisać
do danej działalności JST. Co więcej, rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii jest istotne dla poziomu obciążenia administracyjnego pracowników
jednostek organizacyjnych zajmujących się rozliczeniami VAT (zmiana
zakresu czynności wykazywanych w rejestrach i deklaracjach cząstkowych
poszczególnych jednostek organizacyjnych).

Ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, stosownie
do art. 111 ustawy o VAT, miało miejsce w 13 kontrolowanych JST. Posiadały one łącznie 628 takich kas w 203 jednostkach organizacyjnych, z tego:
UM – posiadały 610 kas w 189 jednostkach organizacyjnych, a SP – posiadały 18 kas w 14 jednostkach organizacyjnych. Jedynie w SP Częstochowa
nie posiadano kas rejestrujących, korzystając ze zwolnienia na podstawie
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących226.

Sporadyczne
użytkowanie kas
rejestrujących
po terminie ich
obowiązkowej wymiany

W trzech JST227, ich jednostki organizacyjne, użytkowały (według stanu
na 30 września 2019 r.) łącznie pięć kas rejestrujących po dniu 31 grudnia
2018 r., pomimo że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o centralizacji VAT, kasy
rejestrujące, których używano na dzień poprzedzający dzień centralizacji VAT, powinny być wykorzystywane nie dłużej niż do dnia 31 grudnia
2018 r. W wyniku czynności kontrolnych NIK w dwóch JST228 ich jednostki
organizacyjne złożyły wnioski o wyrejestrowanie tych kas do właściwych
organów podatkowych. Kasy były użytkowane przez jednostki od 351
do 401 dni po określonym powyżej terminie. W wyjaśnieniach wskazywano
w szczególności, iż termin zakończenia użytkowania kas rejestrujących
został przeoczony, a zaistniała sytuacja nie miała wpływu na prawidłowość
odprowadzanego podatku należnego i wykazywania sprzedaży opodatkowanej w rejestrach. NIK wskazuje, iż art. 8 ust. 1 ww. ustawy precyzuje
zarówno zakres przedmiotowy (kasy rejestrujące użytkowane na dzień
poprzedzający dzień centralizacji) oraz horyzont czasowy (użytkowanie
ww. kas rejestrujących nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.), nie wskazując
jednocześnie żadnych wyjątków co do powyższych regulacji.
226 Dz. U. poz. 2519 – obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Poprzednio obowiązywały: rozporządzenie
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia
ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454, ze zm.) – od 1 stycznia 2018 r.;
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku
prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177) – od 1 stycznia
2017 r.; rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień
z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1215) – od 1 stycznia 2015 r.

227 UM Wrocław, UM Gdańsk, SP Nowy Dwór Gdański.

228 W UM Gdańsk wniosek o wyrejestrowanie kasy złożono z własnej inicjatywy, przed rozpoczęciem
kontroli NIK, tj. 29 maja 2019 r.
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Ponadto stwierdzono nieprawidłowości w trzech JST229 związane z: opieszałym składaniem wniosków o wyrejestrowanie nieużytkowanych kas
rejestrujących; uwidacznianiem na paragonach fiskalnych danych jednostki
organizacyjnej, zamiast danych podatnika; nieprzestrzeganiem uregulowań
wewnętrznych i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w sprawie
kas rejestrujących.
Przykłady

W UM Gdańsk jeden wniosek o wyrejestrowanie kasy rejestrującej złożono
22 maja 2019 r. Wniosek dotyczył kasy, przy użyciu której w okresie styczeń-maj 2019 r. zarejestrowano sprzedaż o łącznej wartości 12,5 tys. zł brutto,
czym naruszono art. 8 ust. 1 ustawy o centralizacji VAT. Paragony fiskalne
zawierały nazwę i NIP jednostki organizacyjnej użytkującej tę kasę.

W SP Czarnków na paragonach z kasy rejestrującej (z 16 stycznia 2020 r.)
użytkowanej przez jednostkę organizacyjną, jako podatnik niewskazywany
był powiat, tylko ta jednostka organizacyjna. W związku z art. 8 ust. 1 ustawy
o centralizacji VAT, JST mogła do końca 2018 r. uwidaczniać na paragonach
fiskalnych dane jednostek organizacyjnych. Nieprawidłowość ta została wyeliminowana w trakcie kontroli NIK poprzez zmianę oznaczenia podatnika.

Niejednoznaczne
przepisy prawa w sprawie
schematów podatkowych

W UM Wrocław, jednostki organizacyjne w 30 przypadkach nie przesłały
do Wydziału Księgowości dokumentacji związanej z rejestracją i obsługą kas
rejestrujących (np. zgłoszenie danych kasy lub aktualizacja danych), do czego
zostały zobligowane uregulowaniami wewnętrznymi. Ponadto jednostki organizacyjne w 37 przypadkach, pomimo obowiązku wynikającego z § 15 ust. 1
pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie
kas rejestrujących230, nie złożyły wniosku do naczelnika urzędu skarbowego
o wyrejestrowanie kas rejestrujących z ewidencji kas. Pomimo braku takiego
dokumentu we wszystkich przypadkach nastąpiło wyrejestrowanie urządzeń
z ewidencji kas.

Kontrolowane JST, z wyjątkiem jednej jednostki (UM Szczecin), nie przekazywały szefowi KAS informacji o schematach podatkowych w VAT, o których
mowa w art. 86a-86o Ordynacji podatkowej. Wskazywały one, że nie zidentyfikowały sytuacji powodujących konieczność opracowania i przekazania
takich schematów oraz, że zawierane transakcje nie wypełniały kryterium
korzyści i nie spełniały cech rozpoznawczych. Natomiast UM Szczecin
przekazał te informacje na formularzu: [1] MDR-1231 (jako promotor232)
– dwie informacje o planowanym wykorzystaniu schematu podatkowego
z efektem oszczędności podatkowej w zakresie oddania w dzierżawę
wytworzonego w ramach prowadzonej inwestycji majątku miasta, a także
łączenia spółek komunalnych; [2] MDR-3233 – siedem informacji w zakresie
229 UM Wrocław, UM Gdańsk, SP Czarnków.

230 Dz. U. poz. 363 – data wejścia w życie: 1 kwietnia 2013 r. (akt ten został uchylony z dniem 1 maja
2019 r.). Obecnie obowiązuje rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 816).

231 Struktury danych przygotowane na podstawie art. 86b § 1 i art. 86d § 4 Ordynacji podatkowej.

232 Zgodnie z art. 86a § 1 pkt 8 Ordynacji podatkowej promotorem jest osoba fizyczna, prawna lub
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności doradca podatkowy,
adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzający klientom,
która opracowuje, oferuje, udostępnia, wdraża lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia.
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rozwiązań z których podatnik już skorzystał; [3] MDR-4234 – dwie informacje o danych identyfikacyjnych podmiotów, którym udostępniono schemat
podatkowy w zakresie połączenia spółek komunalnych. Według stanu
na 31 grudnia 2019 r. Gmina Miejska Szczecin nie otrzymała od szefa KAS
potwierdzenia o nadaniu numeru tym schematom podatkowym.

W UM Poznań, pomimo że stosownym zarządzeniem235 ustalono procedury
przekazywania szefowi KAS informacji o zidentyfikowanych schematach
podatkowych oraz wyznaczono zespół do tego przeznaczony236, to do
10 lutego 2020 r. (tj. pomimo upływu czterech miesięcy od wejścia w życie
tych procedur) nie powołano jego członków. Powyższe powodowało, że
zadania z tego zakresu nie mogły być wykonywane.
Przepisy w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych
obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Ich idea sprowadza się do tego, że jeśli
opracowanie i wdrożenie konstrukcji prawnych (tzw. schematów podatkowych) prowadzi do oszczędności (korzyści) podatkowych u podatników,
są one obłożone obowiązkiem informowania o oferowaniu i wdrażaniu
takich rozwiązań. Wprowadzenie tych przepisów miało umożliwić szybki
dostęp administracji skarbowej do informacji o potencjalnie agresywnym
planowaniu lub nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym oraz
informacji o promotorach korzystających ze schematów podatkowych.
Ponadto miało na celu zniechęcić podatników oraz ich doradców do wdrażania u podatników uzgodnień mogących skutkować unikaniem lub optymalizowaniem opodatkowania. Niejednoznaczność nowych regulacji237,
połączona z dotkliwymi sankcjami karnymi skarbowymi przewidzianymi
dla podmiotów, które uchybią nowym obowiązkom wzbudziła wiele wątpliwości w JST, a instytucja raportowania schematów podatkowych nie
występowała dotychczas w polskim porządku prawnym. Przy specyfice JST
za schemat podatkowy może być uznana umowa z kontrahentem, porozumienie pomiędzy jednostkami samorządowymi, przyjęte rozwiązania
w zakresie powoływania nowych jednostek organizacyjnych do realizacji
określonych rodzajów zadań, jak też przyjęty m.in. sposób rozliczeń, w tym
stosowanie korzystniejszej metody wyliczania prewspółczynnika niż
wskazana przez Ministra Finansów w rozporządzeniu. Korzyść podatkowa
w zakresie VAT może wystąpić na skutek: [1] niepowstania lub odsunięcia
w czasie powstania zobowiązania podatkowego (obowiązku podatkowego),
[2] obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, [3] powstania nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku, [4] zawyżenia kwoty nadpłaty lub
zwrotu, [5] podwyższenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, [6] niepowstania
obowiązku lub odsunięcia w czasie powstania obowiązku sporządzania

234 Struktury danych przygotowane na podstawie art. 86f § 4 Ordynacji podatkowej.
235 Zarządzenie nr 795/2019/P z 23 września 2019 r.

236 Do jego zadań należała m.in.: weryfikacja schematów podatkowych przekazywanych przez
pracowników UM Poznań, prowadzenie rejestru zgłoszeń, audyt przestrzegania przepisów
dotyczących raportowania schematów podatkowych.
237 Np. wprowadzone definicje legalne wielu pojęć związanych z przekazywaniem informacji
o schematach podatkowych, takie jak „uzgodnienie”, „szczególne cechy rozpoznawcze”, „inne
szczególne cechy rozpoznawcze”, zostały sformułowane w sposób bardzo ogólny i wieloznaczny.
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i przekazywania informacji podatkowych, w tym informacji o schematach
podatkowych.

Do Ministerstwa Finansów wpływały petycje w sprawie zwolnienia JST
z obowiązku raportowania schematów podatkowych. Podkreślano w nich
w szczególności problemy z jednoznaczną interpretacją nowych przepisów
oraz, że w odniesieniu do JST ryzyko nadużyć podatkowych praktycznie
nie występuje, a jednostki te nie są przygotowane do identyfikacji i raportowania tych schematów. W odpowiedzi na te petycje wskazywano m.in.,
że przepisy dyrektywy Rady UE 2018/822238 nie przewidują zwolnień
podmiotowych ze stosowania obowiązków informacyjnych MDR, zatem nie
ma podstaw prawnych do zwolnienia JST z tych obowiązków na gruncie
przepisów Ordynacji podatkowej.

Z uwagi na występujące wątpliwości związane ze stosowaniem tych przepisów Ministerstwo Finansów 31 stycznia 2019 r. wydało objaśnienia podatkowe pn. Informacje o schematach podatkowych MDR239. Nie zawierały
one jednak żadnych wytycznych uwzględniających specyfikę rozliczeń VAT
przez JST. Objaśnienia te mają podlegać aktualizacjom, co świadczy m.in.,
że problematyka ta jest skomplikowana i wymaga permanentnych wyjaśnień ze strony Ministerstwa Finansów240. Należy podnieść, że Trybunał
Konstytucyjny241 wskazał, że wątpliwości interpretacyjne mogą być tolerowane w większym stopniu w prawie prywatnym (prawo cywilne, prawo
rodzinne, prawo handlowe), a w mniejszym stopniu z prawie publicznym,
przy czym w tym ostatnim wypadku rozróżnić należy między prawem
administracyjnym, prawem podatkowym i prawem karnym, gdyż poziom
wymaganej jednoznaczności i precyzji ulega podwyższeniu w każdej
z kolejno wymienionych dziedzin prawa.

Ministerstwo Finansów poinformowało NIK242, że nie prowadzi statystyk
w zakresie przekazywania przez JST informacji o schematach podatkowych
w VAT. Powyższe tłumaczono tym, że system MDR (tj. system informatyczny,
w którym gromadzone są dane dotyczące składanych informacji o schematach podatkowych) nie posiada narzędzi analitycznych pozwalających
na raportowanie tego rodzaju danych. Wskazano ponadto, że na etapie
tworzenia znajduje się moduł analityczny systemu MDR, co umożliwi
w przyszłości tworzenie takich raportów. Na mocy zarządzenia Ministra
Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. w sprawie
utworzenia Forum do spraw informowania o schematach podatkowych
(MDR)243, powstał zespół opiniodawczo-doradczy, do zadań którego należy

238 Dyrektywa z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej
automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających
zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych (Dz. Urz. UE L 139 z 5.06.2018 r.).

239 ht t ps://w w w.pod at k i . gov.pl/me d ia/4 417/obja%C5%9Bn ien ia-pod at kowe -md r-zdnia-31-01-2019.pdf [dostęp: 6 marca 2020 r.].

240 W samych objaśnieniach kilkadziesiąt razy używa się określenia „co do zasady”, co oznacza,
że istnieją wyjątki od prezentowanego stanu, przy czym nie są one wskazywane nawet
przykładowo.

241 Wyrok z 13 września 2011 r., sygn. P 33/09 (OTK ZU 2011, nr 7A, poz. 71).

242 Pismo Departamentu Poboru Podatków z dnia 14 listopada 2019 r., znak: DPP3.0811.48.2019.
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opracowywanie i przedstawianie opinii, analiz, wniosków oraz propozycji dotyczących usprawnienia i uszczelnienia funkcjonowania systemu
podatkowego w zakresie przepisów odnoszących się do informowania
o schematach podatkowych. W dniu 21 października 2019 r. odbyło się
pierwsze posiedzenie tego zespołu, podczas którego wypracowano koncepcje utworzenia czterech grup roboczych244, których jedna ma dotyczyć
wpływu regulacji MDR na JST.

12 kontrolowanych JST245 korzystało z rozwiązania prawnego, dotyczącego Prawie wszystkie JST
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy korzystały z mechanizmu
o VAT. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, podzielonej płatności
że: [1] zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku
wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
[2] zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży
netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny
sposób. Zapłata z zastosowaniem tego mechanizmu dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez
bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, przeznaczonego
do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym
podatnik wskazuje: [1] kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty
podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie
podzielonej płatności; [2] kwotę odpowiadającą całości albo części wartości
sprzedaży brutto; [3] numer faktury, w związku z którą dokonywana jest
płatność i [4] numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca
jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione
w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której
kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców246, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Podatnik obowiązany
do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy
o VAT, jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej
z tej faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Wszystkie kontrolowane JST ustaliły co do zasady, że dochody JST wynikające z dokonywanej sprzedaży opodatkowanej VAT należy ujmować
w sprawozdaniach z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej (Rb-27S) w kwotach netto, czyli bez
VAT. Jednakże z uwagi, iż każda JST przejmując obowiązki podatnika VAT
za swoje jednostki organizacyjne, opracowała odpowiednie procedury
rozliczeń247, w których przyjęto różny (niejednolity) sposób ewidencjo-

Niejednolity sposób
prezentowania
w budżecie
JST dochodów
opodatkowanych VAT

244 W skład której weszli przedstawiciele JST.

245 Z wyjątkiem SP Nowy Dwór Gdański i SP Sieradz, z uwagi na brak obowiązku w tym zakresie.
246 Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.

247 Tj. wewnętrzne procedury ewidencjonowania rozliczeń VAT oraz polityki rachunkowości. Sposób
prowadzenia i dokumentowania rozliczeń VAT – na etapie ich dokonywania przez jednostki
budżetowe powiązane z JST jako podatnikiem – mógł być kształtowany dowolnie, w sposób
umożliwiający ewidencjonowanie i rozliczanie VAT.
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nowania i pomniejszania tych dochodów, spowodowało to, że pomiędzy
poszczególnymi JST istnieją różnice w zakresie ujmowania VAT248. Poziom
dochodów budżetowych wykazywanych w sprawozdaniu Rb-27S249
zależny jest bowiem od przyjętych przez JST w ramach procedury centralizacji VAT zasad wyceny dochodów i wydatków budżetowych. Poddaje to w
wątpliwość możliwość porównywania tych sprawozdań w skali makro250.

NIK zwraca uwagę, że proponowanych i stosowanych przez JST metod
ewidencji księgowej rozliczeń VAT, nawet przed centralizacją rozliczeń
VAT, było kilka. Z uwagi na szczególne znaczenie prezentacji wysokości
dochodów i wydatków w budżetach JST oraz nadrzędną zasadę kasowego
wykonania budżetu, proces centralizacji rozliczeń VAT wywołał i nadal
wywołuje dyskusję i wątpliwości interpretacyjne w jaki sposób ewidencjonować VAT w księgach rachunkowych JST. Obecnie brak jest przepisów
prawnych określających szczególne zasady wykonywania budżetu JST,
wynikających z centralizacji rozliczeń VAT, w tym m.in. określenia zasad
ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych jednostek
budżetowych czy budżetu JST, a dotyczących rozliczeń VAT.

W 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało dodatkowe wyjaśnienia w zakresie centralizacji rozliczeń VAT251. Wskazało w nich m.in., że
w sprawozdaniu Rb-27S, dochody powinny być ujmowane w kwotach
netto (bez VAT). Wywód w tej sprawie oparto o stwierdzenie, że VAT nie
stanowi dochodu JST, bowiem w katalogu źródeł dochodów JST, określonym
w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego252, VAT nie występuje jako źródło dochodów tych jednostek,
a zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o VAT, podatek ten jest dochodem budżetu
państwa. Uznano zatem, że wpłaty dokonywane przez kontrahentów JST
w kwocie netto stanowią zapłatę za wykonaną usługę lub nabyty towar, zaś
doliczony do tej kwoty VAT stanowi wpływ podatkowy.

Działania Ministerstwa Finansów w formie „miękkich” wyjaśnień odnośnie centralizacji VAT, choć nie stanowią źródeł prawa, to silnie oddziałują
na praktyki stosowane przez JST i mają wpływ na działalność regionalnych

248 Np. dochodami z tytułu rozliczeń centralnego VAT są nie tylko zwroty nadwyżki podatku
naliczonego nad należnym, ale również odprowadzony na wyodrębniony rachunek bankowy
VAT należny, który nie został zapłacony do organu podatkowego ze względu na pomniejszenie
o podatek naliczony (UM Wrocław); dochody wykazywane w sprawozdaniach Rb-27S zawierają
kwoty wynikające z faktur, a dochody wykonane wykazywane w tych sprawozdaniach były
pomniejszane o VAT należny w oparciu o deklaracje VAT-7 za poprzedni miesiąc (UM Gdańsk);
nadwyżkę VAT pozostającą na koncie bankowym jednostki organizacyjnej po dokonaniu
przelewów VAT do powiatu oraz po rozliczeniu VAT na koniec roku, jednostka klasyfikuje w § 097
(analityka – VAT) i wykazuje w sprawozdaniu Rb-27S (SP Kłodzko).
249 Klasyfikowanych w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe
i paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

250 W skali mikro można mówić o zachowaniu porównywalności i wiarygodności sprawozdań danej
JST w sytuacji, gdy przyjęte procedury centralizacji VAT (budżetowanie, rozliczenia, ewidencja
księgowa) są stosowane w sposób ciągły. Informacje o dochodach JST wykazywane w części
sprawozdań budżetowych Rb-27S mogą być obarczone błędem, a analizy porównawcze tych
sprawozdań mogą prowadzić do nieprawdziwych wniosków.

251 Zob. https://finanse-arch.mf.gov.pl/documents/766655/3160814/Centralizacja+rozlicze%
C5%84+VAT+w+JST-dodatkowe+wyjasnienia.pdf [dostęp: 11 marca 2020 r.].
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izb obrachunkowych w tym zakresie253. Przewodnicząca Krajowej Rady
Regionalnych Izb Obrachunkowych w piśmie do NIK w tej sprawie254,
poinformowała m.in., że adresat sprawozdań (Ministerstwo Finansów)
wskazuje sposób ujęcia danych, jakiego oczekuje od JST w sprawozdaniu
budżetowym Rb-27S. Jeśli zatem organ, do którego jednostki przekazują
te sprawozdania, wskazuje na konkretny sposób prezentacji danych
(w kwotach netto), oznacza to, iż w takiej formie powinny zostać ujęte.

Należy wskazać, że JST odprowadzając VAT działa w charakterze podatnika,
nie jest płatnikiem oraz nie wykonuje zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tzn. nie jest zobowiązana do odprowadzenia części dochodów, a jest zobowiązana do zapłaty VAT. Podatek VAT nie jest dochodem ani
wydatkiem JST, lecz jest rozrachunkiem JST z US w sytuacji, gdy z deklaracji
VAT-7 wynika zapłata zobowiązania. JST realizuje dochód ze świadczonej
usługi, czy dostawy towarów, a nie realizuje dochodu z tytułu VAT, a zwrot
VAT z urzędu skarbowego stanowi dochód, a nie pomniejszenie wydatków.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o finansach publicznych, do dochodów z mienia jednostek sektora finansów publicznych zalicza się w szczególności wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym
charakterze, a nie wpływy pomniejszone o VAT odprowadzany do urzędu
skarbowego lub do urzędu będącego centralą rozliczeń VAT w JST. VAT jest
podatkiem cenotwórczym, co oznacza, iż wpływa on na wysokość ceny
w sytuacji, gdy towar lub usługa podlega opodatkowaniu. Tym samym stanowi on element wynagrodzenia za wykonaną usługę bądź dostawę towaru.
Podejście to jest zgodne z definicją ceny, określoną w ustawie z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług255. Na gruncie ustawy
o finansach publicznych, wpływy te powinny stanowić dochód publiczny.
Wśród dochodów publicznych są m.in. wpływy z najmu i dzierżawy256
opodatkowane VAT. Biorąc pod uwagę, że wpływy z tytułu transakcji stanowiących sprzedaż opodatkowaną VAT dokonywane na rachunek bieżący
jednostki budżetowej JST stanowią dochód publiczny, powinny być one
budżetowane i ujęte w planach finansowych jednostek, a co za tym idzie
ujmowane również w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S w pełnej kwocie
uzyskanych wpływów (otrzymanej ceny).

Zgodnie z kasową zasadą wykonania budżetu, dochody i wydatki należy
ujmować w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego
one dotyczą. Do danego okresu można zatem zaliczyć wyłącznie rzeczywiste wpływy i wydatki dokonane na bankowych rachunkach budżetów, a dla
jednostek budżetowych – na bieżących rachunkach dochodów i wydatków
budżetowych. Z powyższych zapisów wynika, że pełna kwota wpływu
od kontrahenta jednostki powinna zostać ujęta jako dochód budżetowy.

253 Sprawującymi nadzór nad działalnością JST w zakresie spraw finansowych oraz dokonującymi
kontroli gospodarki finansowej (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych, Dz. U. z 2019 r. poz. 2137).
254 Pismo z 25 lipca 2019 r., znak: KRRIO-0718/II/23/2019.
255 Dz. U. z 2019 r. poz. 178.

256 Artykuł 5 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o finansach publicznych.
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Zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości Nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”257, wpływy z tytułu sprzedaży i wydatki z tytułu zakupu
wykazuje się łącznie ze stanowiącym ich integralną część VAT. Takie rozwiązanie pozwala odstąpić od dzielenia kwoty faktur na część netto i VAT
oraz uniknąć wątpliwości i kłopotów, jakie stwarza prawidłowa klasyfikacja
wpływu w przypadku częściowej zapłaty.

Konsekwencją dostosowania się przez JST do wyjaśnień Ministerstwa
Finansów jest stan, w którym część środków publicznych może nie być
budżetowana. Samorządowe jednostki budżetowe, które otrzymują wpływy
od kontrahentów w kwocie brutto z tytułu sprzedaży opodatkowanej,
wartość netto wpływu uznają za dochód budżetowy, przekazują jednostce
nadrzędnej i wykazują w sprawozdawczości budżetowej. Część stanowiąca
VAT funkcjonuje w obiegu pomiędzy jednostką budżetową, a jednostką nadrzędną jako środki pozabudżetowe. Najpierw środki te są przekazywane
do jednostki nadrzędnej, aby ta mogła dokonać zapłaty VAT zgodnie ze złożoną deklaracją podatkową VAT-7, po czym przynajmniej część przekazanych środków na zapłatę VAT wraca do pierwotnej jednostki, zmniejszając
jej wydatki bieżące. Dzieje się tak dlatego, że wpłacony przez kontrahentów
VAT należny często nie jest wpłacany do US w pełnej wysokości. Zgodnie
bowiem z zasadą przerzucalności podatku, JST ma prawo od podatku
należnego odliczyć podatek naliczony, o ile jest on związany ze sprzedażą
opodatkowaną. W ten sposób w JST powstaje obieg pieniężny pomiędzy
urzędem JST, a jednostkami podległymi, który nie jest budżetowany jako
dochód budżetowy, a częściowo finansuje wydatki budżetowe. Przepisy
ustawy o finansach publicznych nie przewidują przekazywania z budżetu
JST środków finansowych wynikających z rozliczenia VAT do jednostek
budżetowych (zwrot różnicy podatku wynikającej ze scentralizowanej
deklaracji VAT będzie dokonywany przez US na rachunek JST).

Przyjmując założenie, że JST ewidencjonuje w księgach rachunkowych
i wykazuje w sprawozdaniu budżetowym Rb-27S dochody w kwocie
netto, powstaje kilka problemów, a mianowicie: [1] pomniejszanie dochodów o VAT należny odprowadzany do urzędu skarbowego, pozostaje
w sprzeczności z obowiązkiem ewidencji kasowego wykonania budżetu
JST oraz zasadami funkcjonowania konta 130 – Rachunek bieżący jednostki. W obowiązujących przepisach prawa nie istnieje podstawa prawna
do pomniejszania dochodów, również taka praktyka może zostać oceniona
jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych (art. 7 i art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych258); [2] w przypadku, gdy kontrahent JST nie
ureguluje należności w całości, czy w części z tytułu VAT i tak powstanie
konieczność zaplanowania wydatku w paragrafie 453 – Podatek VAT,
ponieważ nie istnieje dochód, który należy pomniejszyć; [3] każdą wpłatę
kontrahenta należy rozksięgować na kwotę netto i VAT – brak możliwości zastosowania automatów księgujących z uwagi na różne stawki VAT
257 Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia
uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego
Standardu Rachunkowości Nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 216).
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– istnieje potrzeba zamawiania dedykowanych systemów informatycznych
do tak skomplikowanych księgowań; [4] w przypadku transakcji bezgotówkowych, np. zamiany gruntów, aportów, czy importu usług, również
powstanie konieczność zaplanowania wydatku w paragrafie 453 – Podatek
VAT, albowiem JST nie uzyska z tytułu realizacji tych transakcji dochodu
kasowego.

Skutkiem stosowanych w JST praktyk w zakresie centralizacji rozliczeń VAT
mogą być zniekształcenia i niewypełnianie w zakresie sprawozdawczości
budżetowej dostatecznie ani kryterium porównywalności i wiarygodności,
ani też kryterium przejrzystości finansów publicznych259.
Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej
jednostki budżetowej (Rb-28S)260 zawierały dane o wydatkach w kwotach brutto. Jedynie w przypadku UM Kraków sprawozdania te zawierały
wydatki w kwotach brutto, pomniejszone o odliczony VAT.

NIK zwróciła uwagę na niejednolite stanowisko organów nadzorczych
oraz praktykę kontrolowanych JST w sprawie ustalenia organu właściwego
do uregulowania, w akcie rangi wewnętrznej, mechanizmu wznawiania
wydatków budżetowych w JST. W 13 kontrolowanych jednostkach uregulowania takie wynikały z zarządzeń prezydentów miast i starostów, z wyjątkiem jednej jednostki (SP Częstochowa), w której uregulowania te wynikały
z uchwały rady powiatu.

Problematyczne ustalenie
organu właściwego do
wznawiania wydatków
budżetowych w JST

Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia
2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych261, uzyskane przez
państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym
samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków
w tym roku budżetowym. Z kolei uzyskane przez państwowe jednostki
budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu państwa (ust. 2). Żaden przepis rangi
ustawowej, ani też żadne z obowiązujących rozporządzeń nie regulują
możliwości wznawiania wydatków przez samorządowe jednostki budżetowe. Zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, podstawą
gospodarki finansowej JST w danym roku budżetowym jest uchwała
budżetowa. Uchwała budżetowa, poza wskazaniem łącznej kwoty planowanych dochodów i wydatków, określa także inne postanowienia, których
obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika z postanowień
organu stanowiącego JST (art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 10 ww. ustawy). Z kolei
za wykonanie budżetu gminy odpowiedzialny jest wójt (art. 247 ust. 1 tej
ustawy).

259 Np. na podstawie sprawozdania Rb-27S Gminy Wrocław za okres sprawozdawczy od początku
roku do 31 grudnia 2019 r. ustalono, że dochody z tytułu różnych rozliczeń finansowych
(klasyfikowane w dziale 758, rozdziale 75814 i paragrafie 0970) wyniosły 47 092,8 tys. zł
i stanowią 0,96% ogółu dochodów budżetowych w kwocie 4 929 523,8 tys. zł.

260 Za lata 2017–2018 oraz do 30 września 2019 r.
261 Dz. U. z 2019 r. poz. 1718.
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W doktrynie prawa finansów publicznych262 wskazuje się, że na procedurę budżetową (zarówno budżetu państwa, jak i budżetów JST) składają się następujące etapy: opracowanie projektu budżetu (planowanie
budżetowe), uchwalenie budżetu, wykonanie budżetu i rachunkowość,
sprawozdawczość oraz kontrola budżetu. Wznawianie wydatków
budżetowych, opisane w § 19 ust. 1 ww. rozporządzenia, odnosi się
z całą pewnością do etapu wykonania budżetu – wszak mechanizm ten
dotyczy faktycznie uzyskiwanych przez jednostki budżetowe zwrotów
już dokonanych wydatków i polega na kasowym zmniejszeniu wykonania wydatków w tym roku budżetowym. Zatem nie jest to etap planowania budżetu, ani jego uchwalania, o którym mowa w art. 212 ustawy
o finansach publicznych. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, by to wójt
(burmistrz, prezydent miasta), jako organ odpowiedzialny za wykonanie
budżetu i za określenie sposobu wykonania uchwały budżetowej, określił
sposób wznawiania wydatków, analogiczny do możliwości jakie obowiązują przy wykonywaniu budżetu państwa w państwowych jednostkach
budżetowych. Należy w tym miejscu także dodać, że w piśmiennictwie263
i orzecznictwie264 panuje zgodność poglądów, co do tego, że w świetle
art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jako przepis szczególny w stosunku do art. 18 ust. 1 tej ustawy)
i art. 247 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jeżeli uprawnienie lub
obowiązek związany z wykonaniem budżetu nie zostanie przypisany
jednoznacznie do żadnego z organów gminy, to organem właściwym jest
organ wykonawczy, nie zaś organ stanowiący. Pogląd taki znajduje swe
potwierdzenie w stanowisku Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze265, w stanowisku Przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb
Obrachunkowych266 oraz w piśmiennictwie267. Natomiast ministerstwo
finansów w dodatkowych wyjaśnieniach w zakresie centralizacji rozliczeń VAT stwierdziło, że w celu ujednolicenia rozliczeń z tytułu zwrotów
VAT możliwe jest stosowanie przez JST analogicznych rozwiązań jak dla
państwowych jednostek budżetowych, poprzez uregulowanie tej kwestii
na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych. Aby
zatem JST mogły skorzystać z możliwości wznawiania wydatków budżetowych, niezbędne są w tym zakresie odpowiednie postanowienia organu
262 M. Stawiński, w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, praca zbiorowa pod red.
Z. Ofiarskiego, komentarz do art. 247, dostępny w bazie LEX oraz E. Chojna-Duch, Podstawy
finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2012, s. 391.

263 Zob. np. M. Stawiński, w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, praca zbiorowa pod red.
Z. Ofiarskiego, komentarz do art. 247, dostępny w bazie LEX.
264 Zob. np. wyrok WSA w Poznaniu z 15 października 2019 r., sygn. akt III SA/Po 616/19.

265 Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z 9 marca 2012 r., http://www.
bip.zielonagora.rio.gov.pl/dok/RIO-w07.pdf [dostęp: 12 marca 2020 r.].

266 Pismo z 12 października 2016 r., znak: KRRIO-0718/11/48/2016, http://www.miasta.pl/
uploads/attachment/file/851/Regionalna_Izba_Obrachunkowa_odpowiedz.pdf [dostęp:
12 marca 2020 r.].
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267 E. Gaździk, Kwalifikacja wpłaty z tytułu odszkodowania, https://ksiegowosc-budzetowa.infor.
pl/finanse-publiczne/plan-finansowy/744150,Kwalifikacja-wplaty-z-tytulu-odszkodowania.
html [dostęp: 20 marca 2020 r.]; podobnie E. Tomczyk, Zwrot wydatków budżetowych w ramach
roku obrotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, https://www.prawo.pl/samorzad/
zwrot-wydatkow-budzetowych-w-ramach-roku-obrotowego-przez-jednostke-samorzaduterytorialnego,77417.html [dostęp: 12 marca 2020 r.].
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stanowiącego. Powyższe dwa sprzeczne ze sobą kierunki interpretacyjne
wskazują na niedoskonałość regulacji prawnych w ważnej materii dotyczącej działalności ustrojowej JST.

5.3. Podejmowanie działań przez jst w celu realizacji
uprawnień podatnika VAT

JST podejmowały działania w celu realizacji swoich uprawnień jako
podatników VAT. W odniesieniu do sześciu JST okazywały się one
niewłaściwe, ale w tym kontekście należy wskazać m.in. na niejednolite orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych
w zakresie prawa do odliczenia VAT. JST, z wyjątkiem jednej, korzystały
z uprawnień podatnika VAT, polegających na obniżeniu kwoty podatku
należnego o kwotę podatku naliczonego. W przypadku towarów i usług
częściowo wykorzystywanych do działalności gospodarczej, a częściowo
do działalności statutowej JST, odliczenia były dokonywane z zachowaniem stosownych proporcji. Jednakże jedna JST (Gmina Miejska
Łódź) – jej 196 jednostek organizacyjnych – nie przestrzegała w 2017
r. obowiązku stosowania metody proporcjonalnego odliczenia VAT.
W sposób niejednolity dokonywano odliczeń od wydatków ponoszonych
na pojazdy samochodowe wykorzystywane do działalności gospodarczej
oraz statutowej JST, co było spowodowane niejednoznacznymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

Prawie wszystkie kontrolowane JST korzystały z uprawnienia podatnika
VAT polegającego na obniżeniu kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie,
w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności
opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19
oraz art. 124 tej ustawy. Z uprawnienia tego nie korzystała jedna jednostka,
tj. SP Nowy Dwór Gdański. Wyjaśniano to w szczególności tym, że koszty
zatrudnienia osób (w SP i niektórych jednostkach organizacyjnych), które
zajmowałyby się tymi sprawami, byłyby wyższe niż kwota podatku naliczonego przysługującego do odliczenia. Ponadto wskazywano na ryzyko
związane z nieprawidłowym odliczaniem podatku, co mogłyby zostać
zakwestionowane przez organ podatkowy i mogłoby wiązać się z sankcjami
karnymi skarbowymi. NIK wskazuje, że odliczenie podatku naliczonego jest
uprawnieniem, a nie obowiązkiem podatnika VAT, jednakże skorzystanie
z tego prawa, z uwzględnieniem związanych z tym warunków powoduje,
że podatek należny (do zapłaty) ulega zmniejszeniu.

Kontrolowane JST,
z wyjątkiem jednej,
odliczały VAT naliczony

Kontrolowane JST268 dokonały odliczenia podatku naliczonego w łącznej wysokości 867 839,9 tys. zł, z tego: UM – 864 982,3 tys. zł269 (99,7%),
a SP – 2857,6 tys. zł270 (0,3%). Zdecydowana większość odliczeń związana była
z pozostałymi nabyciami (72,5%), pozostałe zaś ze środkami trwałymi (27,5%).
268 Z wyjątkiem SP Nowy Dwór Gdański.

269 Od 27 536,1 tys. zł (UM Katowice) do 254 933,9 tys. zł (UM Poznań).
270 Od 87,2 tys. zł (SP Częstochowa) do 2186,2 tys. zł (SP Gryfino).
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Niejednolite
orzecznictwo w zakresie
prawa do odliczenia VAT

Kwota podatku naliczonego, a więc związana z nim struktura zakupów
w poszczególnych latach była porównywalna, lecz zmienna, co świadczy
o tym, że katalog dokonywanych nabyć, choć co do zasady stały, ulegał
okresowym zmianom z uwagi na specyfikę działalności JST (np. wydatki
dotyczące dokonywanych inwestycji, które mają związek z czynnościami
opodatkowanymi).
Podatnicy VAT mogą skorzystać z ustawowych uprawnień przysługujących
im, pod warunkiem spełniania określonych warunków.
Główne uprawnienia ustawowe podatników VAT

Główne uprawnienia ustawowe podatników VAT
Uprawnienia podatników VAT

Podstawa prawna
(ustawa o podatku VAT)

Możliwość odliczenia podatku VAT (pomniejszenie
kwoty podatku należnego o kwoty podatku
naliczonego), w tym odliczanie częściowe podatku

Art. 86, art. 90

Bezpośredni zwrot VAT

Art. 87

Korygowanie dokumentów VAT

Art. 89a i b, art. 101, art. 106j

Możliwość rozliczania VAT miesięcznie lub kwartalnie

Art. 104

Korzystanie z ulgi na zakup kasy rejestrującej

Art. 111 ust. 4

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie ustawy o podatku VAT.
Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie ustawy o podatku VAT

Nierzetelna weryfikacja
dokumentów źródłowych
w części JST

Organy podatkowe oraz sądy administracyjne niekiedy wskazują, że jeżeli
JST wykonuje daną czynność w ramach zadań własnych, to taka czynność nie podlega opodatkowaniu. A zatem taka jednostka nie ma prawa
do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją
takiego projektu, niezależnie od tego, czy jest on związany z jej sprzedażą
opodatkowaną, czy też nie271. Tymczasem wykonywanie zadań własnych
nie powinno wykluczać JST z kręgu podatników VAT, gdyż to nie rodzaj
zadań przesądza o roli w jakiej występuje JST. Co istotne, krajowe regulacje,
w odróżnieniu od tych unijnych, pomijają istotny aspekt, jakim jest ocena,
czy w danej sytuacji istniej konkurencja (choćby potencjalna) pomiędzy JST,
a innymi przedsiębiorcami.
W trzech kontrolowanych JST272 (21,4%) ujawniono dokonywanie odliczenia podatku od nabyć, od których nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Powyższe spowodowało zawyżenie wartości netto odliczonych
towarów o 1,4 tys. zł i nieuprawnione odliczenie podatku w wysokości
0,4 tys. zł. Artykuł 88 ust. 1 i 3a ustawy o VAT określa katalog zakupów,
od których w ogóle nie przysługuje prawo do odliczenia VAT. Dotyczy
to m.in. następujących sytuacji: [1] nabycia usług noclegowych i gastronomicznych, [2] sprzedaży, która została udokumentowana fakturami

271 Np. wyrok WSA w Szczecinie z 17 grudnia 2015 r., I SA/Sz 1185/15, LEX nr 1995950; wyrok NSA
z 2 lipca 2015 r., I FSK 821/14, LEX nr 1767527; wyrok NSA z 12 grudnia 2014 r., I FSK 1879/13,
LEX nr 1554574, w których wyrażono stanowisko, że samo zawarcie umowy cywilnoprawnej,
gdy jest ona związana z realizacją zadań własnych, to za mało, by uznać gminę za podatnika VAT.
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272 UM Wrocław, SP Czarnków, SP Nowy Sącz.
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lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
[3] transakcji udokumentowanych fakturą, które nie podlegają opodatkowaniu lub są zwolnione od podatku, [4] wystawionych faktur, faktur korygujących lub dokumentów celnych stwierdzających czynności, które nie
zostały dokonane (w części dotyczącej tych czynności), podających kwoty
niezgodne z rzeczywistością (w części dotyczącej tych pozycji, dla których
podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością), potwierdzających
czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny273 (w części dotyczącej tej
czynności).
Przykłady

W Gminie Wrocław w jednym przypadku dokonano odliczenia od faktury
wystawionej przez podatnika niezarejestrowanego do VAT. Faktura została
ujęta w ewidencji VAT oraz deklaracji podatkowej za marzec 2017 r., tym
samym zawyżyła wartość netto towarów i usług oraz podatek naliczony odpowiednio o kwoty 0,7 tys. zł i 0,2 tys. zł. Powyższe wyjaśniano omyłką i deklarowano złożenie deklaracji korygującej VAT-7 w I kwartale 2020 r.

W rejestrze zakupów Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za październik
2018 r. ujęta została faktura za zakup usług gastronomicznych (wartość netto
0,6 tys. zł). Powyższe wyjaśniono niezamierzoną pomyłką.

Powiat Nowosądecki dokonał w styczniu 2019 r. odliczenia podatku naliczonego z dwóch faktur dotyczących zakupu usług noclegowych (kwota
netto 0,1 tys. zł). Powyższe wyjaśniano, że usługi te stanowiły element usługi
kompleksowej. Jednakże usługi te nie służyły wyłącznie wykonaniu czynności
głównej (zasadniczej) i mogły mieć również charakter samoistny, co wykluczało traktowanie ich jako elementu usługi kompleksowej.

Ponadto osiem kontrolowanych JST274 (57,1%) w latach 2017–2019
(maj) otrzymało wezwania z organów podatkowych, gdyż w plikach
JPK_VAT ujawniono ujęcie faktur VAT wystawionych przez podmioty
niebędące czynnymi podatnikami VAT na dzień wystawienia tych faktur.
Wezwania te dotyczyły łącznie 67 faktur z kwotą odliczonego podatku
naliczonego w wysokości 104,6 tys. zł. W związku z tym odpowiednie
pliki JPK_VAT i deklaracje VAT-7 zostały skorygowane, jeszcze przed rozpoczęciem kontroli NIK, poprzez wycofanie tych faktur z rejestrów275
lub skorygowanie NIP276. Nieprawidłowościom tym można było zapobiec, gdyby JST skorzystały z rejestru prowadzonego w postaci elektronicznej przez szefa KAS. Rejestr ten zawiera wykaz podmiotów VAT277:
które nie zostały zarejestrowane przez naczelnika US albo które zostały
wykreślone przez niego z rejestru jako podatnicy VAT, zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatni273 Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.

274 UM Wrocław, UM Gdańsk, UM Katowice, UM Kraków, UM Łódź, UM Poznań, UM Szczecin
i SP Gryfino.
275 Na kwotę 62,4 tys. zł.

276 Na kwotę 42,2 tys. zł.

277 Zgodnie z art. 96b ustawy o VAT, który wszedł w życie 13 stycznia 2018 r. Wykaz jest udostępniany
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.
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Nieprawidłowości przy
dokonywaniu odliczeń
podatku naliczonego
oraz w rejestrze
zakupów VAT

ków VAT została przywrócona. W wykazie można sprawdzać podmioty
na wybrany dzień, przypadający nie wcześniej niż w okresie pięciu
lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany. Wykaz
zawiera278 m.in. numery rachunków rozliczeniowych279 lub imiennych
rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której
podmiot jest członkiem: otwartych w związku z prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą oraz wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR)280.

W odniesieniu do czterech kontrolowanych JST281 (28,6%) ujawniono
także inne nieprawidłowości związane przede wszystkim z nierzetelnym zamieszczaniem danych z dokumentów źródłowych w rejestrze
zakupów VAT i tym samym w plikach JPK_VAT w części dotyczącej odliczanych nabyć.
Przykłady

W SP Czarnków z naruszeniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT z dwóch faktur
zakupu VAT ujętych w rejestrze zakupów i sprzedaży za styczeń 2019 r.
odliczono podatek z zastosowaniem prewspółczynnika w kwocie ogółem
0,1 tys. zł, zamiast w 100%, tj. w kwocie ogółem 1,1 tys. zł. Ponadto w ewidencjach zakupu VAT prowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu
wystąpiły przypadki nierzetelnego zamieszczania dat wystawienia faktur
albo dat ich otrzymania (11 faktur). Ponadto opisy na fakturach zakupu VAT
sporządzane były nierzetelnie, albowiem nie zawierały numeru pozycji, pod
którą ujmowano je w rejestrze zakupu VAT, brakowało podpisu kierownika
jednostki organizacyjnej zatwierdzającego kwotę podatku naliczonego do odliczenia oraz nieprecyzyjnie opisywano faktury pod kątem uzasadnienia zakupu
(dotyczącego zarówno sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej, jak i sprzedaży
opodatkowanej).
W pliku JPK_VAT Powiatu Sieradzkiego za styczeń 2019 r. w siedmiu przypadkach wskazana data zakupu towarów i usług była inna niż wynikająca
z dokumentu źródłowego. Wszystkie dokumenty zakupu wystawione zostały
w styczniu 2019 r., natomiast w pliku JPK_VAT wskazano styczeń 2018 r., jako
datę zakupu. Powyższe wyjaśniono pomyłką.

W SP Częstochowa w trzech zbiorczych rejestrach zakupu powiatu oraz w plikach JPK_VAT, za lipiec 2017 r., grudzień 2017 r. oraz luty 2019 r., wskazane
zostały daty zakupu i wpływu czterech faktur VAT za dostarczone towary
i usługi na łączną kwotę 3,2 tys. zł niezgodne z datami zamieszczonymi
na dokumentach źródłowych. Ponadto powiat w grudniu 2017 r. dokonał nienależnego obniżenia o kwotę 0,1 tys. zł VAT należnego o VAT naliczony, wynikający z faktury VAT dokumentującej dostawę mediów, w terminie niezgodnym
z art. 86 ust. 10, w związku z art. 19a ust. 4a ustawy o VAT.

W dwóch zbiorczych rejestrach zakupu Powiatu Kłodzkiego oraz w plikach
JPK_VAT – za kwiecień 2017 r. oraz za styczeń 2018 r., wskazana w nich data
wpływu dwóch faktur VAT do jednostki organizacyjnej za dostarczone towary
była niezgodna z datą zamieszczoną na dokumencie źródłowym. Ponadto

278 Artykuł 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT w tej treści wszedł w życie 1 września 2019 r.

279 O których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, ze zm.).

280 W rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.
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281 SP Kłodzko, SP Częstochowa, SP Sieradz, SP Czarnków.
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w trzech zbiorczych plikach JPK_VAT powiatu za: lipiec 2017 r., listopad 2018 r.
oraz kwiecień 2019 r., wskazana w nich data zakupu towarów – w trzech przypadkach, była inna, niż wynikająca z dokumentu źródłowego. Powyższe wyjaśniono omyłką pisarską.

Wskazane nieprawidłowości w zdecydowanej większości wynikały z błędów popełnionych w jednostkach organizacyjnych i miały wpływ na rzetelność prowadzonych ewidencji podatkowych. Świadczyły one również
o niedostatecznym nadzorze nad wykonywaniem obowiązków w jednostkach organizacyjnych, gdyż nie zostały ujawnione na etapie weryfikacji
i konsolidacji rozliczeń, tylko dopiero w trakcie kontroli NIK.

Jednym z najważniejszych warunków koniecznych do odliczenia VAT jest
istnienie związku pomiędzy dokonanymi zakupami, a czynnościami opodatkowanymi, czyli takimi, w związku z którymi powstaje podatek należny.
Ustawodawca nie precyzuje przy tym, w jaki sposób i w jakim zakresie
towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności
opodatkowanych, aby umożliwiało to podatnikowi dokonanie odliczenia
podatku naliczonego. W konsekwencji uznaje się, że związek ten może być
bezpośredni albo pośredni282. Z perspektywy scentralizowanych rozliczeń
VAT w JST, dla zaistnienia prawa do odliczenia istotne jest zatem, aby dany
zakup dokonany przez JST (samodzielnie lub za pośrednictwem jej jednostek organizacyjnych) implikował bezpośrednio lub pośrednio powstanie
podatku należnego. Oznacza to, że w przypadku zakupów związanych
wyłącznie („w całości”) z działalnością opodatkowaną przysługuje pełne
odliczenie VAT. Jeżeli natomiast nabyte towary i usługi są wykorzystywane
tylko do działalności niepodlegającej opodatkowaniu, względnie służą
czynnościom wprawdzie podlegającym VAT, lecz objętych zwolnieniami
przedmiotowymi, scentralizowanej JST w ogóle (w żadnym zakresie) nie
przysługuje z tego tytułu prawo do odliczenia VAT.

282 Zob. T. Bełdyga (red.), VAT w gminach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014, s. 65.

Ustawowy obowiązek
ustalenia przez JST
zakresu prawa
do odliczenia VAT
co do zasady był
przestrzegany,
z wyjątkiem jednej JST
w 2017 r.

73

WAŻNIEJSZE WYNIKI
KONTROLI
Zakres prawa
JST do odliczenia podatku VAT
Zakres prawa JST do odliczenia podatku VAT
niepodlegającą VAT
zwolnioną z VAT

BRAK PRAWA do odliczenia VAT

niepodlegającą
i zwolnioną z VAT

związek wydatku
z działalnością JST

opodatkowaną VAT
według właściwej stawki

prawo do odliczenia VAT w CAŁOŚCI

opodatkowaną VAT
według właściwej stawki
i niepodlegającą VAT

odliczenie VAT
według PREWSPÓŁCZYNNIKA

opodatkowaną VAT
według właściwej stawki
i zwolnioną z VAT

odliczenie VAT
według WSPÓŁCZYNNIKA

opodatkowaną VAT
według właściwej stawki
oraz niepodlegającą VAT
i zwolnioną z VAT

odliczenie według
PREWSPÓŁCZYNNIKA i WSPÓŁCZYNNIKA

Źródło: opracowanie własne NIK.
Źródło: Opracowanie własne NIK

W sytuacji jednoczesnego wykorzystania wydatków: [1] do działalności
opodatkowanej według właściwej stawki VAT i działalności niepodlegającej
opodatkowaniu – konieczne będzie zastosowanie prewspółczynnika283;
[2] do działalności opodatkowanej według właściwej stawki VAT i działalności zwolnionej z VAT – konieczne będzie zastosowanie współczynnika284; [3] do działalności opodatkowanej według właściwej stawki VAT,
działalności zwolnionej z VAT i działalności niepodlegającej opodatkowaniu
– konieczne będzie zastosowanie zarówno prewspółczynnika, jak i współczynnika.

Spośród 13 jednostek kontrolowanych, które korzystały z uprawnienia
do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego285,
tylko w jednej (UM Kraków)286 nie stosowano przy obliczaniu prewspółczynnika zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia
17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania
nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników. Zasadniczo JST (w tym jej jednostki organizacyjne) nie muszą stosować metody wyliczania prewspółczynnika wskazanej
283 Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., poprzez dodanie do art. 86 ustawy o VAT ust. 2a–2h i ust. 22.
Dla JST obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności
gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. poz. 2193).
284 Artykuł 90 ustawy o VAT.

285 Z uprawnienia tego nie korzystała jedna jednostka, tj. SP Nowy Dwór Gdański.
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286 Dotyczyło to dwóch jednostek organizacyjnych (całość zbadanej próby kontrolnej). Nie oznaczało
to jednak, że pozostałe jednostki organizacyjne UM Kraków nie stosowały zasad określonych
w przywołanym rozporządzeniu Ministra Finansów. Dla tych dwóch jednostek organizacyjnych
przyjęty sposób określenia proporcji był bardziej reprezentatywny, tj. odpowiadający specyfice
wykonywanej działalności i dokonywanych w związku z nią nabyć.
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w ww. rozporządzeniu, bowiem jak stanowi art. 86 ust. 2h ustawy o VAT,
jeśli podatnik, dla którego sposób określenia proporcji wskazują ww. przepisy uzna, że wskazany w tym rozporządzeniu sposób określenia proporcji
nie będzie najbardziej odpowiadać specyfice wykonywanej przez niego
działalności i dokonywanych przez niego nabyć, może zastosować inny,
bardziej reprezentatywny sposób określenia proporcji.

Pozostałe 12 jednostek albo posiadały zasady obliczania prewspółczynnika
określone w wewnętrznych procedurach rozliczeń VAT, które były zgodne
z przepisami ww. rozporządzenia287, albo wprost stosowały przepisy tego
rozporządzenia288.

JST co do zasady dokonywały obliczeń prewspółczynnika za pomocą własnych zasobów. W przypadku trzech JST skorzystano z usług zewnętrznych
firm doradczych289. W kontekście scentralizowanego modelu rozliczeń
istotne jest, że zgodnie z ww. rozporządzeniem w przypadku JST sposób
określenia proporcji ustala się odrębnie (za pomocą wzorów) dla każdej
z jednostek organizacyjnych, tj. urzędu obsługującego JST, samorządowej
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.

Ujawniono nieprawidłowość polegającą na zaniechaniu stosowania metody
proporcjonalnego odliczenia VAT za pomocą prewspółczynnika i współczynnika w 2017 r. przez Gminę Miejską Łódź.
Przykład

196 jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Łódź nie stosowało w 2017 r.
metody proporcjonalnego odliczenia VAT za pomocą prewspółczynnika
i współczynnika, pomimo dokonania zakupów służących zarówno działalności opodatkowanej VAT, jak i działalności niepodlegającej opodatkowaniu
oraz zwolnionej z VAT290. Do końca 2019 r. żadna z ww. jednostek nie dokonała stosowanych korekt deklaracji cząstkowych VAT-7, ani też nie wskazała
podatnikowi kwoty objętej korektą. W konsekwencji także deklaracje VAT-7
Gminy Miejskiej Łódź za wszystkie okresy 2017 r. nie zostały skorygowane i nie
uwzględniały części kwot w zakresie rozliczenia podatku naliczonego, a tym
samym nie wskazywały ostatecznej wartości zobowiązania podatkowego lub
kwoty do zwrotu. Stanowiło to naruszenie art. 86 ust. 1 i 2a oraz art. 90 ust. 1
i 2 ustawy o VAT. Było to także niezgodne z: [1] ustalonym przez Prezydenta
Miasta Łodzi harmonogramem, przewidującym wdrożenie metody odliczania
VAT przy pomocy prewspółczynnika do 31 października 2016 r. oraz [2] stosownym zarządzeniem w sprawie wprowadzenia centralnego rozliczenia VAT,
przewidującym stosowanie współczynnika i prewspółczynnika przez jednostki
organizacyjne Gminy Łódź w 2017 r.

Powyższe wyjaśniano m.in. tym, że stosowanie prewspółczynnika nie było
obowiązkowe i nie jest podstawową metodą ustalenia wysokości podatku
naliczonego. Stosowanie metody odliczania VAT przy zastosowaniu proporcji obowiązywało wszystkie jednostki organizacyjne objęte centralizacją

287 UM Łódź, UM Poznań, UM Szczecin, SP Czarnków, SP Częstochowa.

288 UM Gdańsk, UM Katowice, UM Wrocław, SP Gryfino, SP Kłodzko, SP Nowy Sącz, SP Sieradz.
289 UM Łódź, SP Kłodzko, SP Nowy Sącz.

290 Z tego: 165 jednostek dokony wało zakupów służących działalności opodatkowanej
i niepodlegającej opodatkowaniu oraz służących do działalności opodatkowanej i zwolnionej,
16 jednostek – zakupów służących do działalności opodatkowanej i niepodlegającej
opodatkowaniu, 15 jednostek – zakupów służących działalności opodatkowanej i zwolnionej.
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od 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z ustawą o centralizacji VAT, JST jest obowiązana
do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. (art. 3 ustawy ww. ustawy). JST,
której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje
z dniem podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących podatku
prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych (art. 4 tej ustawy).

JST dokonywały
korekt deklaracji
VAT-7 w związku
ze stosowaniem
prewspółczynnika
i współczynnika,
z wyjątkiem jednej JST
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W zakresie sposobu obliczania prewspółczynnika i współczynnika, badania kontrolne NIK wykazały, że JST dokonywały stosownych wyliczeń dla
poszczególnych jednostek co do zasady w sposób prawidłowy, tj. zgodny
z przepisami prawa. Nieprawidłowości ujawniono w jednej JST. Jednostka
organizacyjna Gminy Wrocław dokonała ustalenia prewspółcznnika na rok
2018 r. w oparciu o dane za rok 2017, podczas gdy zgodnie z ustanowionymi
regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie należało posłużyć się danymi
za rok 2016 r. Zgodnie z wyjaśnieniami, wyliczenie prewspółczynnika
w oparciu o dane za 2017 r. nastąpiło w przypadku nieumyślnej pomyłki,
która nie miała skutku na końcowe rozliczenie w zakresie podatku naliczonego za 2018 r. NIK wskazała, iż wprawdzie posłużenie się danymi za rok
2017 r. wypełniało wskazania zawarte w art. 86 ust. 2d ustawy o VAT (jednostki organizacyjne mogą dokonać ustalenia prewspółczynnika zarówno
za poprzedni rok podatkowy oraz rok podatkowy poprzedzający poprzedni
rok podatkowy), jednakże ww. jednostka organizacyjna została zobligowana
do przestrzegania uregulowań wewnętrznych. Nie wskazano w nich o dobrowolności w wyborze roku na podstawie którego obliczano prewspółczynnik,
gdyż został on określony jako „rok podatkowy poprzedzający poprzedni rok
podatkowy” (w omawianym przypadku był to rok 2016).

Kontrolowane JST dokonywały korekt deklaracji VAT-7 w związku
z obowiązkiem stosowania prewspółczynnika i współczynnika, stosownie do wymogów art. 90c i art. 91 ustawy o VAT. Wymaganych korekt,
za poszczególne okresy 2017 r., nie złożyła Gmina Miejska Łódź w odniesieniu do 196 jednostek organizacyjnych, które nie stosowały metody
proporcjonalnego odliczenia VAT za pomocą prewspółczynnika i współczynnika, pomimo dokonania zakupów służących zarówno działalności
opodatkowanej VAT, jak i działalności niepodlegającej opodatkowaniu oraz
zwolnionej z VAT.

Mając na uwadze, że przy obliczaniu prewspółczynnika i współczynnika
brane były pod uwagę dane za poprzedni rok podatkowy (wylicza się
prewspółczynnik wstępny i współczynnik wstępny), po zakończonym roku
konieczne jest dokonanie korekty odnoszącej się do danych z roku, w którym dokonywano odliczenia. Powoduje to, że wyliczony prewspółczynnik
i współczynnik wstępny dla roku bieżącego staje się jednocześnie odpowiednio prewspółczynnikiem i współczynnikiem ostatecznym dla zakończonego roku. W zależności od tego, czy będzie on po zakończonym roku
(ostateczny) większy lub mniejszy od prewspółczynnika/współczynnika
wstępnego, nastąpi odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie podatku
naliczonego. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej
za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym,
za który dokonuje się korekty.
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W dwóch JST291 (14,3%) ujawniono w tym zakresie nieprawidłowości.
W SP Kłodzko dokonano rocznej korekty podatku naliczonego za 2018 r.,
z uwzględnieniem błędnie wyliczonego rzeczywistego współczynnika dla
starostwa powiatowego oraz niewłaściwie wyliczonej rocznej korekty
tego podatku (w styczniu 2019 r.) przez jedną z jednostek organizacyjnych
powiatu, co spowodowało zaniżenie podatku naliczonego do odliczenia
o 0,3 tys. zł. Powyższe wyjaśniano nieujęciem całej wartości sprzedaży
do wyliczenia współczynnika oraz błędami w wyliczeniu. W treści deklaracji VAT-7 i plików JPK_VAT Gminy Poznań za okresy styczeń 2018 r. i styczeń
2019 r. wykazano częściowo niewłaściwe dane. Nastąpiło to w wyniku
błędu matematycznego popełnionego przez dwie jednostki organizacyjne,
które nieprawidłowo wskazały prewspółczynnik, zaniżając albo zawyżając
go o 1%. Powyższe wyjaśniono tym, że taką wysokość ww. prewspółczynników podali w oświadczeniach kierownicy i główni księgowi tych jednostek
organizacyjnych.
Przywołane wyżej nieprawidłowości świadczyły o niedostatecznie rzetelnym nadzorze nad realizacją uprawnień VAT w jednostkach organizacyjnych.
W 11 JST (78,6%) nie wystąpiły przypadki zmian w stopniu wykorzystania do celów działalności gospodarczej nieruchomości, o których mowa
w art. 86 ust. 7b ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 90a ustawy o VAT, w przypadku wydatków związanych
z nieruchomościami, o których mowa w art. 86 ust. 7b ww. ustawy, gdy
w ciągu 120 miesięcy (10 lat), licząc od miesiąca, w którym nieruchomość
została oddana do użytkowania, nastąpi zmiana w stopniu wykorzystania
tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej, dokonuje się korekty
podatku naliczonego odliczonego przy jej nabyciu lub wytworzeniu.
Na mocy przepisów przejściowych nowelizacji ustawy o VAT (wprowadzającej zasady obliczania prewspółczynnika) przewidziano, że przepis art. 90c
ww. ustawy (regulujący zasady dokonywania korekt prewspółczynnika)
ma zastosowanie wyłącznie do towarów i usług nabytych od 1 stycznia
2016 r. Dodatkowo wprowadzono konieczność zmiany stosowania sposobu
korekty w przypadku nieruchomości, jeśli przed zmianą przepisów (czyli
przed 1 stycznia 2016 r.) podatnik stosował korektę na podstawie art. 90a
ustawy o VAT. Po zmianie regulacji powinien już stosować korektę na podstawie art. 90c ww. ustawy.

W trzech JST nastąpiła
zmiana w stopniu
wykorzystania
nieruchomości do celów
działalności gospodarczej

W trzech JST292 nastąpiła zmiana w stopniu wykorzystania do celów działalności gospodarczej nieruchomości, o których mowa w art. 86 ust. 7b
ww. ustawy. Deklaracje w których dokonywano tych korekt zostały przyjęte
przez organy podatkowe. I tak, dla przykładu, w Gminie Katowice wystąpiła
zmiana stopnia wykorzystania do celów działalności gospodarczej 12 nieruchomości. W związku z tym, iż do 2016 r. sprzedaż na rzecz jednostek
objętych centralizacją rozliczeń VAT (m.in. najem powierzchni przedmiotowych nieruchomości) była zwolniona od tego podatku, a od 2017 r.
291 SP Kłodzko, UM Poznań.

292 UM Katowice, UM Poznań, UM Szczecin.
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Odliczanie podatku
od wydatków
na pojazdy
samochodowe
przy zastosowaniu
różnych metod, przy
niejednoznacznych
regulacjach prawnych
w tym zakresie

była nieopodatkowana, zmienił się sposób zastosowania współczynników
i prewspółczynników. Wobec powyższego ww. jednostka dokonała w styczniu 2018 r. korekty za 2017 r., w wyniku której pomniejszono podatek
naliczony do odliczenia o 13,3 tys. zł. Z kolei Gmina Szczecin dokonywała
korekt podatku naliczonego VAT w związku z wydatkami związanymi
z przebudową basenu. Deklaracje podatkowe za lata 2017–2018 w zakresie wydatków związanych z basenem pływackim wykorzystywanym
od 1 stycznia 2017 r. do czynności mieszanych, skorygowano o łączną
wartość 383,7 tys. zł, na podstawie współczynnika i prewspółczynnika
jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za zarządzanie nieruchomością.
W okresie poprzednim, tj. w latach 2011–2016, nieruchomość wykorzystywano wyłącznie do celów działalności opodatkowanej i z tytułu nabycia
towarów i usług związanych z przebudową tego basenu na krytą pływalnię,
Gmina Szczecin skorygowała podatek naliczony o kwotę 8 284,5 tys. zł,
w tym w wysokości 1/10 wartości podatku naliczonego rocznie. Ponadto,
za wrzesień 2011 r. dokonano jednorazowej korekty deklaracji w wysokości
259,6 tys. zł.

W toku kontroli stwierdzono, że JST w swej działalności niejednolicie dokonywały odliczeń w przypadku wydatków ponoszonych na pojazdy samochodowe wykorzystywane do tzw. działalności mieszanej293, tj. zarówno:
[1] przy zastosowaniu proporcji wyliczonej dla tych jednostek294,
[2] 50% kwoty podatku naliczonego295, [3] iloczynu 50% kwoty podatku
naliczonego i proporcji296. W przypadku gmin miejskich: Katowice,
Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin i Wrocław, stosowano więcej niż jedną
z ww. metod297. Kontrolowane jednostki powszechnie podnosiły na występujące problemy związane z interpretacją i zastosowaniem niejednoznacznych przepisów w tym zakresie. W sumie w objętych badaniami kontrolnymi wydatkach na pojazdy samochodowe dokonano odliczenia VAT
w wysokości 142,9 tys. zł.

Różny jest charakter i zakres zastosowania obu regulacji (art. 86 ust. 2a
i art. 86a ust. 1 ustawy VAT), a treść i umiejscowienie tych przepisów
w akcie normatywnym nie wskazuje, aby jeden z tych przepisów miał
mieć charakter lex specialis, wyłączający zastosowanie drugiego z tych
przepisów. Uzasadnienie projektu ustawy wskazuje, że intencją autorów
projektu ustawy nowelizującej z dnia 9 kwietnia 2015 r.298, dodającej
w art. 86 przepisy ust. 2a-2h, było aby w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zastosowanie znalazły oba przepisy299. Podobny wniosek można wywieść z odpowiedzi na interpelację
293 Tj. zarówno w ramach działalności gospodarczej JST, jak i do celów innych niż działalność
gospodarcza (z wyjątkiem celów osobistych).

294 Artykuł 86 ust. 2a ustawy o VAT.

295 Artykuł 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

296 Zarówno art. 86a ust. 1 pkt 1 i art. 86a ust. 2a ustawy o VAT.

297 Ich jednostki organizacyjne. Stosowanie różnych metod odliczania podatku od zakupionych
pojazdów samochodowych wynikało z odmiennego charakteru prowadzonej działalności
gospodarczej.

298 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605, ze zm.).
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299 Strona 18 i 19 uzasadnienia projektu ustawy, druk sejmowy nr 3077.
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poselską nr 30157, udzielonej przez podsekretarza stanu w Ministerstwie
Finansów300. Należy również wskazać na dość konsekwentne stanowisko Ministerstwa Finansów301 i Dyrektora KIS302, zgodnie z którym JST
powinny stosować oba ww. przepisy. W ich świetle JST jest zobowiązana:
[1] w pierwszej kolejności do ustalenia na zasadach określonych w art. 86
ust. 2a–2h ustawy o VAT, podatku naliczonego związanego z prowadzoną
działalnością gospodarczą, a następnie [2] do tak wyliczonej kwoty zastosować uregulowania wynikające z art. 86a ust. 1 ww. ustawy (50% podatku
naliczonego od wydatków wiążących się z pojazdami samochodowymi). JST
nie jest zobowiązana do stosowania tego przepisu w przypadku spełnienia
wymogów określonych w art. 86a ust. 3–14 ustawy o VAT. Jednakże stanowisko Dyrektora KIS nie było zawsze jednolite i jednoznaczne303. Ponadto
stanowisko przedstawicieli doktryny prawa podatkowego również nie
jest jednolite w odniesieniu do wzajemnej relacji ww. przepisów. Zgodnie
z poglądem wyrażonym J. Matarewicza należy stosować oba przepisy304.
Także M. Gumola i Ł. Postrzech, w oparciu o stanowisko Ministerstwa
Finansów proponują taki sposób rozliczania305. Przeciwnego zdania jest
natomiast A. Bartosiewicz306, który uważa, że zastosowanie ma tylko
art. 86a ustawy o VAT.
Mając w szczególności na uwadze fakt, że regulacja obu przepisów nie
została oceniona przez sądy administracyjne307, jak również rozbieżne
stanowiska przedstawicieli nauki prawa podatkowego, NIK zrezygnowała
z oceny działalności JST z punktu widzenia kryterium legalności w zakresie
omawianych rozwiązań legislacyjnych.

Należy wskazać, iż m.in. z uwagi na powyższe niejednoznaczne regulacje
prawne, w SP Częstochowa nie dokonywano obniżania kwoty VAT należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z użytkowanymi samochodami, pomimo ponoszenia takich wydatków oraz dokonywania w kontrolowanym okresie odliczeń podatku od innych transakcji
nabycia (w łącznej kwocie 87,2 tys. zł).
300 Zob. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6CCF0592 [dostęp: 16 marca
2020 r.].

301 Wyrażone w broszurze informacyjnej z 17 lutego 2016 r. (https://finanse-arch.mf.gov.
pl/docements/766655/1402295/Broszura+informacyjna+Zasady+odliczania+podatku+
VAT.pdf, s. 16, [dostęp: 16 marca 2020 r.] oraz w broszurze informacyjnej z 24 listopada
2016 r., opublikowanych na portal ministerstwa finansów (https://finanse-arch.mf.gov.pl/
documents/766655/3160814/BROSZURA+uaktualniona.pdf s. 31, [dostęp: 16 marca 2020 r.].
302 Pismo z 23 marca 2018 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.29.2018.2.PG. LEX nr 450634; pismo z 3 kwietnia
2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.80.2018.1.AD, LEX nr 454034; pismo z 14 sierpnia 2018 r.,
nr 0111-KDIB3-2.4012.415.2018.1.JM, LEX nr 476022.

303 Pismo z 5 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT1-2.4012.804.2017.3.KK.

304 J. Matarewicz, Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2019.

305 M. Gumola, Ł. Postrzech, Rozliczanie podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi.
Wybrane aspekty nabycia, używania i sprzedaży samochodów, Warszawa 2016.
306 A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz, wyd. XIII, WKP 2019.

307 W nieprawomocnym wyroku z dnia 4 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Kr 1139/18, WSA w Krakowie
uchylił interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 14 sierpnia 2018 r. dotyczącą
przedmiotowego zagadnienia. Należy jednak podkreślić, że przyczyną uchylenia interpretacji
było niewystarczające uzasadnienie stanowiska organu, zaś sąd nie przedstawił własnej
wykładni omawianych przepisów.
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W Gminie Miejskiej Łódź (jej jednostce organizacyjnej) stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą wysokości odliczenia VAT od użytkowanego pojazdu
samochodowego.
Przykład

Zmiana kwalifikowalności
VAT w projektach
unijnych wystąpiła
u połowy
kontrolowanych JST

Wbrew wymogom określonym w art. 86a ust. 12 ustawy o VAT, Gmina Miejska Łódź nie złożyła do naczelnika US informacji VAT-26 o nabytym w 2018 r.
pojeździe samochodowym, użytkowanym przez jednostkę organizacyjną
wyłącznie dla celów działalności gospodarczej, co wyjaśniono m.in. błędną
interpretacją przepisu przez pracownika rozliczającego VAT. Pojazd ten nie
zaliczał się do uprzywilejowanej grupy pojazdów wymienionych w art. 86a
ust. 4 pkt 2, w związku z art. 86a ust. 9 ww. ustawy. Pomimo niezłożenia
ww. informacji, podatnik do 31 października 2019 r. odliczył w zawiązku
z zakupem i eksploatacją ww. pojazdu podatek naliczony VAT w pełnej wysokości, tj. w kwocie 27,1 tys. zł, w sytuacji gdy zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy
o VAT, uznaje się, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej dopiero od dnia jej złożenia. W konsekwencji odliczenia
przez podatnika pełnej kwoty podatku naliczonego dokonano jego zawyżenia
o kwotę 13,5 tys. zł.

Siedem JST (50,0%) terminowo złożyło do właściwego naczelnika US informacje o niedokonywaniu obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego finansowanej ze środków przeznaczonych na realizację projektów
unijnych, stosownie do art. 17 ust. 3 ustawy o centralizacji VAT308. Z kolei
siedem pozostałych JST (50,0%) nie złożyło takich informacji, gdyż nie
stwierdziło zmiany kwalifikowalności wydatków finansowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE309.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o centralizacji VAT, JST lub jej jednostka
organizacyjna nie jest obowiązana do zwrotu środków przeznaczonych
na realizację projektów w takim zakresie, w jakim nastąpiła zmiana kwalifikowalności podatku310 w części dotyczącej kwoty podatku naliczonego
z tytułu nabycia towarów i usług finansowanej ze środków przeznaczonych
na realizację projektów w związku z wyrokiem TSUE. Zatem podstawowe
znaczenie dla większości JST miał art. 17 ww. ustawy, gdyż dotyczy on
sytuacji, w której JST zakwalifikowała VAT, mimo że zgodnie z wyrokiem
TSUE w sprawie C-276/14 była uprawniona do jego odliczenia. Jeżeli
uprawnienia tego JST nie skonsumuje, nie jest zobligowana do zwrotu
odpowiedniej części dofinansowania do właściwej instytucji zarządzającej
projektem. Przywilej ten ustawodawca powiązał z obowiązkiem złożenia
informacji o niezłożeniu korekt podatku naliczonego do naczelnika urzędu
skarbowego właściwego w zakresie rozliczania podatku oraz podmiotu,
308 UM Katowice, UM Kraków, UM Łódź, UM Wrocław, UM Szczecin, SP Nowy Dwór Gdański, SP Nowy
Sącz.

309 UM Gdańsk, UM Poznań, SP Częstochowa, SP Gryfino, SP Kłodzko, SP Sieradz, SP Czarnków.
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310 Zgodnie z definicją ustawową (art. 2 pkt 2 ustawy o centralizacji VAT) kwalifikowalność podatku
oznacza spełnianie przez wydatek poniesiony przez JST lub jej jednostkę organizacyjną,
finansowany ze środków przeznaczonych na realizację projektów, w części dotyczącej
podatku, kryteriów określonych w ustawach i aktach wykonawczych wydanych na ich
podstawie, rozporządzeniach organów UE, umowach międzynarodowych, porozumieniach
międzyrządowych i umowach o dofinansowanie zawartych przez beneficjentów i instytucje
przyznające środki europejskie, stanowiących podstawę do otrzymania środków przeznaczonych
na realizację projektów.
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z którym zawarta została umowa o dofinansowanie, w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie ww. ustawy (załącznik nr 3 do ww.
ustawy). Regulacja ta znajdowała zastosowanie wyłącznie do podatku
w części dotyczącej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów
i usług, która jest finansowana ze środków przeznaczonych na realizację
projektów poniesionych przez JST, bądź jej jednostki organizacyjne, zgodnie
z zawartymi na 29 września 2015 r. umowami o dofinansowanie. Powyższe
regulacje były podyktowane obawą o to, iż w przypadku zrefundowania
kosztów VAT ze środków funduszy strukturalnych, a następnie powstania
prawnej możliwości odzyskania tego podatku ze środków budżetu państwa, może dojść do niedozwolonego podwójnego finansowania projektu
inwestycyjnego. Jednak należy wskazać, że ustawodawca przewidział także
odpowiednie mechanizmy uwzględniające i takie okoliczności, bowiem
w ustawie o finansach publicznych ustanowiono zasady wydatkowania
środków publicznych, w tym środków z funduszy europejskich oraz zasady
ich zwrotu.
W jednej jednostce (UM Szczecin) z opóźnieniem od ośmiu do 11 dni poinformowano podmioty, z którymi zawarta została umowa o dofinansowanie,
o niedokonaniu obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego finansowaną ze środków przeznaczonych na realizację projektów
finansowanych z udziałem środków unijnych. Stwierdzoną nieprawidłowość wyjaśniono przedłożeniem do podpisu wyłącznie jednego egzemplarza przedmiotowej informacji, która została złożona do naczelnika US.

Siedem skontrolowanych jednostek311 (50,0%) dokonywało korekt deklaracji VAT-7 za okresy rozliczeniowe sprzed centralizacji, jednakże nie były
one składane w związku z wyrokiem TSUE z 29 września 2015 r. w sprawie
C-276/14. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o centralizacji VAT, do tych
korekt złożone zostały informacje, iż nie dotyczyły one ww. wyroku TSUE.
Korekty te zostały przyjęte przez organy podatkowe.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o centralizacji VAT, JST od dnia podjęcia
wspólnego rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi może dokonać, z zastrzeżeniem art. 10 tej ustawy, korekt rozliczeń
podatku za okresy rozliczeniowe upływające przed dniem podjęcia przez
nią rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi.
Korekty niezwiązane z wyrokiem TSUE w sprawie C-276/14 dotyczące
okresów rozliczeniowych przypadających przed centralizacją JST składa
w układzie niescentralizowanym.

Połowa badanych JST
dokonywała skutecznie
korekt deklaracji VAT-7
za okresy rozliczeniowe
sprzed centralizacji,
które nie były związane
z wyrokiem TSUE
w sprawie C-276/14

Żadna z kontrolowanych JST nie dokonywała korekt deklaracji VAT-7 złożonych do US przed centralizacją rozliczeń VAT, związanych z ww. wyrokiem
TSUE, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o centralizacji VAT.

311 UM Gdańsk, UM Katowice, UM Kraków, UM Łódź, UM Poznań, UM Wrocław, SP Częstochowa.
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Cel główny kontroli
Cele szczegółowe
kontroli

Celem głównym kontroli było udzielenie odpowiedzi na pytanie:
Czy JST prawidłowo realizują zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT?

Założono, że badania kontrolne umożliwią udzielenie odpowiedzi na następujące pytania szczegółowe:

1. Czy zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT zostały należycie

przygotowane i wdrożone?

2. Czy JST w sposób legalny i rzetelny wypełniały obowiązki jako podatnicy

VAT?

Zakres
podmiotowy

Zakres
przedmiotowy

Kryteria kontroli

Okres
objęty kontrolą

Działania
na podstawie art. 29
ustawy o NIK

3. Czy JST podejmowały właściwe działania w celu realizacji swoich

uprawnień jako podatnicy VAT?

Kontrolą objęto 14 jednostek, w tym: siedem urzędów miast i siedem starostw powiatowych.

Doboru jednostek dokonano w sposób celowy. Do kontroli wytypowano
siedem miast wojewódzkich (na prawach powiatu) i siedem największych
miast powiatowych (pod względem powierzchni) w województwach:
dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim, łódzkim, pomorskim
i zachodniopomorskim.

Przedmiotem kontroli był proces centralizacji VAT w JST, tj. działania związane z jego przygotowaniem i wdrożeniem oraz realizacją obowiązków
i uprawnień podatnika VAT.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli312, z uwzględnieniem kryteriów
określonych w art. 5 ust. 2 tej ustawy, tj. pod względem legalności, gospodarności i rzetelności.

Kontrolą objęto lata 2016–2019. Badania bezpośrednie mogły również
dotyczyć działań wcześniejszych lub późniejszych, których skutki miały
wpływ na realizację zadań w okresie objętym kontrolą. Czynności kontrolne
przeprowadzono w okresie od 15 października 2019 r. do 14 lutego 2020 r.
W związku z:

1. przygotowywaną kontrolą, działając na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1
ustawy o NIK, pozyskano informacje od:

a) Ministra Finansów i ministerstwa finansów na temat: [1] wyjaśnień
oraz formułowanych stanowisk, kierowanych do podległych organów
podatkowych, w sprawie stosowania ustawy o centralizacji VAT;
[2] wysokości wpływów (dochodów) do budżetu państwa z tytułu
VAT uzyskiwanych od JST w latach 2015–2019 (I półrocze);
b) szefa KAS ze zbioru Centralnego Rejestru Danych Podatkowych,
dotyczącego JPK_VAT za lata 2017–2019 (maj) w odniesieniu do JST
objętych kontrolą w zakresie: [1] terminowości i liczby wersji składanych plików JPK_VAT oraz wykazu osób, które podpisały te pliki;
[2] zidentyfikowanych w ramach raportów automatycznych przy-
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312 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., zwana dalej: „ustawą o NIK”.
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padków rozbieżności między danymi wykazanymi w deklaracji
VAT-7, a danymi z pliku JPK_VAT, ujawnienia faktur od podmiotów
niezarejestrowanych oraz rozbieżności w rozliczaniu na zasadzie
odwrotnego obciążenia; [3] ewidencji zakupów VAT;
c) dyrektorów izb administracji skarbowej na temat ustaleń kontroli
przeprowadzanych przez US i urzędy celno-skarbowe w zakresie
dotyczącym VAT po centralizacji rozliczeń oraz składanych korekt
deklaracji obejmujących kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia
towarów i usług finansowanych ze środków europejskich przeznaczonych na realizację projektów;
d) Przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
na temat sposobu prezentacji w budżecie JST dochodów opodatkowanych VAT;
e) kierowników jednostek objętych kontrolą na temat przyjętych
rozwiązań organizacyjnych związanych z centralizacją rozliczeń
VAT;
2. przeprowadzaną kontrolą, działając na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1
ustawy o NIK, pozyskano informacje od Ministerstwa Finansów na temat:
[1] przekazywanych przez JST informacji dotyczących schematów
podatkowych w VAT; [2] średniego czasu trwania postępowań sądowo-administracyjnych związanych ze sprawami dotyczących centralizacji
rozliczeń w VAT przez JST za lata 2017–2019 (III kwartał);

3. postępowaniem kontrolnym, działając na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2
lit. f ustawy o NIK, uzyskano informacje od: [1] Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu na temat zidentyfikowanych
trudności i ograniczeń w związku z obsługą przez organ podatkowy
i wypełnianiem obowiązków podatkowych przez JST w zakresie VAT
oraz prawidłowości sporządzania ewidencji VAT przez Gminę Miejską
Wrocław; [2] prezesów regionalnych izb obrachunkowych w Gdańsku,
Krakowie i we Wrocławiu na temat ujmowania dochodów opodatkowanych VAT w sprawozdaniach Rb-27S z wykonania planu dochodów
budżetowych JST.

Kontrola pt. Centralizacja podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (P/19/109) została podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej
Izby Kontroli, w szczególności z uwagi na liczne doniesienia medialne
oraz skargi wpływające do NIK, wskazujące m.in. na komplikacje związane z wdrożeniem centralizacji rozliczeń w VAT, problemy z ustalaniem
prawa do odliczania podatku naliczonego oraz odmienne poglądy organów
podatkowych i sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania dostaw
i usług świadczonych przez JST. Kontrolę poprzedziła własna analiza ryzyka
dotycząca m.in. zlecania przez JST usług związanych z doradztwem podatkowym i przygotowaniem procesu centralizacji rozliczeń VAT.

Pozostałe
informacje

W ramach postępowania kontrolnego na podstawie art. 53 ust. 6 ustawy
o NIK, skierowano wystąpienia pokontrolne do kierowników wszystkich
14 jednostek kontrolowanych. W ocenach kontrolowanej działalności przyjęto
trzystopniową skalę ocen: pozytywna, negatywna albo w formie opisowej.

Wystąpienia
pokontrolne

W kontroli nie brały udziału inne organy na podstawie art. 12 ustawy o NIK.
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Wnioski
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W 13 wystąpieniach pokontrolnych sformułowano ogółem 44 wnioski,
adresowane do:
 prezydentów miast m.in. o:
− podjęcie skutecznych działań organizacyjnych zapewniających terminowe przekazywanie przez jednostki organizacyjne: a) deklaracji cząstkowych VAT-7, b) cząstkowych plików JPK_VAT, c) danych
do zgłoszeń aktualizacyjnych, d) dokumentacji związanej z rejestracją i użytkowaniem kas rejestrujących,
− złożenie korekty deklaracji VAT-7 uwzględniającej brak możliwości
odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupu od kontrahenta
niezarejestrowanego do VAT,
− podjęcie działań w celu uzyskania indywidualnej interpretacji
podatkowej w zakresie dotyczącym kwalifikowalności odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej jako niepodlegających VAT,
− zweryfikowanie poprawności działania i obsługi systemów informatycznych służących scentralizowanemu rozliczaniu VAT, tak aby
uniknąć w przyszłości problemów technicznych skutkujących
wysyłaniem deklaracji po terminie lub niekompletnych i niezgodnych z deklaracją VAT-7 plików JPK_VAT,
− skorygowanie deklaracji VAT-7 w związku z realizacją w 2017 r.
nieuwzględnionych dotychczas w rozliczeniach zakupów służących
zarówno działalności opodatkowanej VAT, jak i działalności niepodlegającej opodatkowaniu/zwolnionej z opodatkowania,
− rzetelne weryfikowanie informacji przekazywanych przez jednostki organizacyjne, dotyczących ustalenia wysokości prewspółczynników,
− każdorazowe dokonywanie oszacowania wartości zamówienia
publicznego udzielanego na podstawie regulacji wewnętrznych oraz
ustalania metody obliczania punktacji w przypadku stosowania kryterium innego niże cena, w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, z poszanowaniem zasady jawności i przejrzystości stosowanych zasad,
− zapewnienie terminowego przekazywania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji podsumowujących o transakcjach
zagranicznych (VAT-UE);

 starostów m.in. o:
− dostosowanie zbiorczej ewidencji VAT do wymogów określonych
w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w zakresie dotyczącym przedmiotu opodatkowania,
− podjęcie działań organizacyjnych w celu realizacji zadań audytu
wewnętrznego, wynikających z art. 283 ust. 1, 3 i 5 ustawy o finansach publicznych,
− podjęcie działań w celu ewidencjonowania obrotów i kwot podatku należnego wyłącznie przy użyciu kas rejestrujących zawierających dane podatnika,
− zastosowanie właściwej kwalifikacji podatkowej w zakresie usług
wyżywienia świadczonych przez stołówki szkolne oraz dokonanie
stosownych korekt deklaracji VAT-7 w tym zakresie,
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− wykazywanie w plikach JPK_VAT prawidłowych dat wystawienia
faktur, zgodnych z dokumentami źródłowymi,
− dokonywanie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi w tym zakresie,
− stosowanie jednolitych zasad opodatkowania VAT przez wszystkie
jednostki objęte scentralizowanym VAT,
− zapewnienie terminowego przekazywania naczelnikowi urzędu
skarbowego deklaracji VAT-7.

W siedmiu wystąpieniach pokontrolnych sformułowano ogółem dziewięć uwag dotyczących m.in.:
− potrzeby wzmocnienia działań nadzorczych nad prawidłową realizacją przez jednostki organizacyjne obowiązków wynikających
z ustawy o VAT i regulacji wewnętrznych w tym zakresie, gdyż
właściwe dokumentowanie i rozliczanie VAT w jednostkach organizacyjnych ma bezpośredni wpływ na prawidłowość obliczania
i odprowadzania VAT przez JST,
− rozważenia podjęcia działań wzmacniających kontrolę zarządczą
w celu pełnego urzeczywistnienia, określonego w art. 68 ust. 1
ustawy o finansach publicznych, wymogu zapewnienia realizacji
celów i zadań jednostki sektora finansów publicznych w sposób
zgodny z prawem i terminowy.

Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków
pokontrolnych wynika, że zrealizowano znaczną część wniosków, a także
wykorzystano wszystkie uwagi w działalności kontrolowanych jednostek.
Według stanu na 21 maja 2020 r., na 44 wnioski, zrealizowanych było
30 wniosków, siedem znajdowało się w trakcie realizacji oraz siedem
pozostawało niezrealizowanych.

Stan realizacji wniosków

W wyniku kontroli odnotowano314 łącznie 142,9 tys. zł finansowych
lub sprawozdawczych skutków nieprawidłowości315 oraz 1,3 tys. zł zidentyfikowanych korzyści finansowych zakwalifikowanych jako oszczędności
finansowe.

Finansowe rezultaty
kontroli

Do jednego wystąpienia pokontrolnego313 zgłoszono dwa zastrzeżenia.
Zgłoszone zastrzeżenia, uchwałą Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli, zostały oddalone.

Zastrzeżenia
do wystąpień
pokontrolnych

Z uwagi na złożony charakter nieprawidłowości, ostateczne zwymiarowanie finansowych rezultatów kontroli będzie możliwe w późniejszym terminie, po sporządzeniu i złożeniu do organów podatkowych korekt deklaracji
VAT-7 przez kontrolowane jednostki.
313 UM Łódź.

314 Według stanu na 21 maja 2020 r.

315 W tym: [1] uszczuplenia środków lub aktywów – 1,4 tys. zł, [2] kwoty nienależnie uzyskane
– 79,7 tys. zł, [3] kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa – 29,1 tys. zł, [4] kwoty wydatkowane
w następstwie działań stanowiących naruszenie prawa – 14,0 tys. zł, [5] kwoty wydatkowane
z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami – 1,8 tys. zł, [6] sprawozdawcze
skutki nieprawidłowości – 15,8 tys. zł, [7] potencjalne finansowe lub sprawozdawcze skutki
nieprawidłowości – 1,1 tys. zł.
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Wykaz jednostek
kontrolowanych

W kontroli uczestniczyło siedem delegatur Najwyższej Izby Kontroli.
L.p.

1.

2.

Delegatura NIK
w Gdańsku

4.

Delegatura NIK
w Katowicach

6.

Delegatura NIK
w Krakowie

8.

Delegatura NIK
w Łodzi

10.

Delegatura NIK
w Poznaniu

12.

Delegatura NIK
w Szczecinie

14.

Delegatura NIK
we Wrocławiu

3.

5.
7.

9.

11.

13.
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Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika jednostki
kontrolowanej

Urząd Miejski w Gdańsku

Aleksandra Dulkiewicz

Urząd Miasta Katowice

Marcin Krupa

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim
Starostwo Powiatowe
w Częstochowie

Urząd Miasta Krakowa

Jacek Gross

Krzysztof Smela

Jacek Majchrowski

Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu

Marek Kwiatkowski

Starostwo Powiatowe
w Sieradzu

Mariusz Bądzior

Urząd Miasta Łodzi

Urząd Miasta Poznania
Starostwo Powiatowe
w Czarnkowie

Urząd Miasta Szczecin

Hanna Zdanowska
Jacek Jaśkowiak
Feliks Łaszcz

Piotr Krzystek

Starostwo Powiatowe
w Gryfinie

Wojciech Konarski

Starostwo Powiatowe
w Kłodzku

Maciej Awiżeń

Urząd Miejski Wrocławia

Jacek Sutryk
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
VAT jest podatkiem pośrednim, obrotowym, wielofazowym, powszechnym,
państwowym, konsumpcyjnym, neutralnym dla przedsiębiorcy, fakturowym, samoobliczalnym i zharmonizowanym. Podatek ten powoduje rozwarstwienie ceny na rynku towarów i usług, gdyż w rzeczywistości inną
ceną płaci konsument, a inną realnie otrzymuje sprzedawca. Powstaje
w tym przypadku tzw. klin cenowy316. Ekonomiczny ciężar opodatkowania
tym podatkiem spoczywa na konsumencie wytwarzanych przez podatnika
towarów lub świadczonych usług, na którego podatnik przerzuca ciężar
opodatkowania. Metoda ustalania wartości dodanej polega na tym, że
z kwoty podatku należnego od sprzedaży dokonanej przez podatnika (VAT
należny) potrąca się kwotę podatku zapłaconego przez podatnika przy
zakupach dóbr i usług przeznaczonych do produkcji lub sprzedaży (VAT
naliczony). Podstawową cechą VAT jest jego neutralność. Nie powinien
być ciężarem dla podatników, którzy nabywają towary i usługi nie w celu
konsumpcji, lecz w celu dalszej odprzedaży, przerobu, wykorzystania
na potrzeby działalności gospodarczej. Podatek ten powinien być zatem
neutralny dla przedsiębiorców (podatników VAT), a obciążać konsumentów. Neutralność podatku jest zapewniona poprzez prawo do odliczenia
podatku naliczonego przy nabyciu dóbr służących działalności gospodarczej. Podatek ten jest naliczany w każdej fazie obrotu, tj. dotyczącym
sprzedaży większości wytwarzanych towarów i usług we wszystkich fazach
obrotu, z których pierwsza faza wiąże się z producentem, a ostatnia z konsumentem. VAT obciąża w każdej fazie obrotu nie cały obrót, lecz jedynie
wartość dodaną w tej fazie317. Technika poboru VAT polega na podwójnej
ewidencji podatku u przedsiębiorcy, jako sprzedawcy towaru lub usługi,
oraz u jego odbiorcy, który – jako kolejny sprzedawca – będzie zobowiązany
do podania kwoty zapłaconego podatku przy własnych zakupach, wykorzystanych do produkcji318. Z istoty VAT wynika również, że nie stanowi on
przychodów sprzedawcy, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości319, a jedynie zwiększa cenę, kwotę
należności oraz wpływy środków pieniężnych z tytułu zapłaty. Powyższe
potwierdza również wprowadzony – z dniem 1 lipca 2018 r. – mechanizm
podzielonej płatności (art. 108a ust. 1 ustawy o VAT) oraz zasady funkcjonowania bankowego rachunku VAT (art. 62b ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Prawo bankowe320).

VAT

316 Szerzej: R. Rosiński, Struktura płacowego klina podatkowego w wybranych krajach Unii Europejskiej,
w: Dylematy i wyzwania finansów publicznych, pod red. Nauk. T. Juja, Zeszyty Naukowe Nr 141,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010, s. 496.

317 Prawo podatkowe przedsiębiorców, tom II, pod red. nauk. H. Litwińczuk, Oficyna Wolters Kluwer,
Warszawa 2008, s. 16.

318 J. Głuchowski, R. Huterski, B. Kołosowska, J. Patyk, J. Wiśniewski, Finanse publiczne, WSB-TNOiK,
Toruń 2005, s. 94-95.

319 Dz. U. z 2019 r. poz. 351, ze zm.

320 Dz. U. z 2019 r. poz. 2357, ze zm.
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JST jako podatnik
VAT w orzecznictwie

System VAT w UE podlega harmonizacji, co oznacza, iż państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych przepisów
w zakresie VAT z regulacjami wynikającymi z prawa unijnego, w szczególności z przepisami dyrektywy VAT.

Przez długi czas istniały rozbieżności interpretacyjne w kwestii określenia, czy samorządowe jednostki budżetowe oraz zakłady tworzone przez
JST na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz ustawy o finansach publicznych powinny być uznawane za odrębnych
od JST podatników VAT. W dniu 29 września 2015 r. TSUE wydał wyrok
w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów,
zgodnie z którym art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT, należy interpretować w ten
sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane
za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie. Zdaniem TSUE
jednostki te nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z działalnością gospodarczą powierzoną im w imieniu i na rachunek gminy oraz nie
odpowiadają za szkody spowodowane tą działalnością (odpowiedzialność
ponosi wyłącznie gmina), ponieważ nie dysponują własnym majątkiem,
nie osiągają własnych dochodów i nie ponoszą kosztów dotyczących takiej
działalności. Uzyskane dochody są bowiem wpłacane do budżetu gminy,
a wydatki są pokrywane bezpośrednio z tego budżetu.

W ten sposób TSUE przesądził, że samorządowe jednostki budżetowe nie
posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie dokonywane na rzecz osób trzecich powinny być
rozliczane przez JST, która je utworzyła, a czynności dokonywane w ramach
samorządu (pomiędzy jej jednostkami budżetowymi) mają charakter
wewnętrzny.

Wyrok TSUE nie dotyczył samorządowych zakładów budżetowych, jednakże tezy w nim zawarte znajdują odpowiednie zastosowanie do samorządowych zakładów budżetowych. Kwestia ta została rozstrzygnięta przez
NSA w składzie siedmiu sędziów, który w uchwale z dnia 26 października
2015 r.321 wskazał, iż w świetle art. 15 ust. 1, art. 86 ust. 1 oraz art. 86
ust. 13 ustawy o VAT, gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego
z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały
następnie przekazane do gminnego zakładu budżetowego, o ile są przez
niego wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej VAT. Uzasadniając
podjętą uchwałę z dnia 26 października 2015 r. NSA wskazał powyższy
wyrok TSUE z dnia 29 września 2015 r. i podkreślił, iż w wyroku tym
Trybunał udzielił bardzo szczegółowych wskazówek dotyczących warunków, jakie muszą spełniać publiczne jednostki organizacyjne, aby mogły
one być uznane za podatników VAT czynnych, tj. działanie we własnym
imieniu i na własną rzecz, ponoszenie ryzyka gospodarczego, brak hierarchicznego podporządkowania, wystarczająca samodzielność finansowa
itp. W tym kontekście NSA wskazał, iż pomimo większego niż jednostki
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budżetowe stopnia samodzielności zakładu budżetowego, nie może on być
uznany za odrębnego od gminy podatnika VAT, nie spełnia bowiem ww.
warunków – nie jest wystarczająco samodzielny. NSA wskazał również,
iż dotychczasowe orzecznictwo NSA w tej materii należy uznać za nieaktualne. W każdej sytuacji, tj. zarówno w stosunkach pomiędzy zakładem
budżetowym i gminą, jak i w stosunkach z podmiotami trzecimi, podatnikiem pozostaje tylko gmina.
Mając na uwadze ww. wyroki – TSUE oraz NSA – ustawodawca zdecydował
się na uchwalenie ustawy regulującej kwestie związane z centralizacją rozliczeń w zakresie VAT w samorządach (gmina, powiat, województwo)322.
W dniu 5 września 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o centralizacji VAT. Ustawa
objęła centralizacją utworzone przez JST jednostki organizacyjne, przez
które należy rozumieć samorządowe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, a także urzędy gminy, starostwa powiatowe
i urzędy marszałkowskie (art. 2 ustawy o centralizacji VAT).

Centralizacja
rozliczeń VAT

Z art. 2 pkt 1 ustawy o centralizacji VAT wynika zamknięty katalog jednostek jej podlegających. Centralizacji rozliczeń na podstawie ustawy nie podlegają zatem na przykład: [1] inne jednostki budżetowe, których obowiązek
utworzenia wynika z mocy prawa (obsługujące m.in. organy administracji
zespolonej), np. komenda powiatowa Policji, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
[2] samorządowe instytucje kultury posiadające osobowość prawną
(np. domy kultury, biblioteki, muzea, teatry, kina. itp.), [3] samodzielne
publiczne zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie zdrowia, itp.),
[4] inne samorządowe osoby prawne, w tym spółki prawa handlowego.

Zgodnie z art. 3 ustawy o centralizacji VAT, JST były obowiązane do rozliczania VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej
od 1 stycznia 2017 r. Przepis ten nie wykluczał możliwości podjęcia rozliczenia przez JST wraz z jednostkami organizacyjnymi przed 1 stycznia 2017 r.
Artykuł 4 ustawy o centralizacji VAT reguluje sukcesję praw i obowiązków
JST, której jednostki organizacyjne rozliczały się jako odrębni podatnicy. Stosownie do tego przepisu JST z dniem podjęcia rozliczania VAT wraz ze swoimi
jednostkami organizacyjnymi wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach dotyczących VAT prawa i obowiązki tych jednostek organizacyjnych.

Sukcesja praw
i obowiązków

JST była obowiązana poinformować właściwego dla niej naczelnika urzędu
skarbowego, z jakim dniem podejmie rozliczanie podatku wspólnie
ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, wskazując nazwę, miejsce
siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej tych jednostek. JST, która
podjęła rozliczanie ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi z dniem
1 stycznia 2017 r. była obowiązana złożyć informację oraz wykaz jednostek
do dnia 31 grudnia 2016 r. (art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o centralizacji VAT). Wzór
tej informacji stanowi załącznik nr 1 do tej ustawy.

322 W związku z wyrokiem TSUE w sprawie C-276/14, w dniach 29 września 2015 r. oraz 16 grudnia
2015 r. ministerstwo finansów wydało komunikaty, w których stwierdzono, że mając na uwadze
rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe „scentralizowanie” w samorządach rozliczeń
w zakresie VAT. Jednocześnie wskazano, że stosowany obecny model rozliczeń do momentu
obowiązkowego scentralizowania, tj. do 1 stycznia 2017 r., nie będzie kwestionowany.

89

ZAŁĄCZNIKI

„Podmiotowe”
zwolnienie z VAT

Jeżeli jednostki organizacyjne przestały się rozliczać przed dniem poinformowania przez JST o podjęciu scentralizowanego rozliczania VAT, ich
wykreślenie powinno było odbywać się na podstawie złożonego przez nie
druku VAT-Z. W przypadku, gdy jednostka budżetowa i zakład budżetowy
rozliczały się w innych US, urzędy powinny przekazać stosowną dokumentację podatkową w zakresie VAT (lub informację w tym zakresie, jeśli
miały być prowadzone jeszcze postępowania podatkowe) do właściwego
dla JST urzędu skarbowego, w tym również informację o złożonych drukach VAT-27. Wszelkie korekty w zakresie tej dokumentacji powinny być
dokonywane już przez JST we właściwym dla niej organie podatkowym.
Po wyrejestrowaniu jednostki jako podatnika VAT JST były obowiązane
w odpowiednim terminie złożyć zgłoszenie aktualizacyjne na druku NIP-2
do naczelnika właściwego dla JST urzędu skarbowego323. Do złożenia takiej
aktualizacji obowiązane były także jednostki organizacyjne – pozostały one
bowiem zasadniczo podmiotami obowiązanymi do rozliczania podatku
dochodowego od osób fizycznych jako płatnik (także płatnik składek ubezpieczeniowych) lub podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 6 ustawy o centralizacji VAT jednostki organizacyjne, których
sprzedaż na dzień 29 września 2015 r.324 korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT325, mogły korzystać z tego zwolnienia
na warunkach określonych w tym przepisie do dnia poprzedzającego
dzień podjęcia wspólnego rozliczania podatku z JST. Ustawodawca uznał,
że jeśli na dzień wydania wyroku TSUE w sprawie C-276/14 taka jednostka
pozostawała w błędnym przekonaniu, że jest odrębnym podatnikiem
i w związku z tym może korzystać z praw przysługujących podatnikom
(w tym prawa do zwolnienia z art. 113 ustawy o VAT), to zgodnie z zasadą
ochrony uzasadnionych oczekiwań nie można było jej takiego uprawnienia odbierać i może ona dalej traktować swoją sprzedaż jako zwolnioną
z podatku do czasu objęcia jej centralizacją. Od dnia centralizacji przy
wyliczaniu wartości limitu sprzedaży uprawniającej do zwolnienia „podmiotowego” JST musi uwzględnić sprzedaż dokonywaną przez wszystkie
swoje jednostki organizacyjne za rok poprzedni326. Jeśli JST nie korzysta
ze zwolnienia „podmiotowego” od VAT, obowiązana jest do rozliczania VAT
od wykonywanych – w ramach prowadzonej działalności gospodarczej –
czynności na zasadach ogólnych, tj. jako czynny podatnik VAT. Czynności
wykonywane przez JST poza działalnością gospodarczą (np. działania
w charakterze organu władzy), czyli pozostające poza systemem VAT, nie
są dokumentowane fakturami oraz nie są wykazywane w ewidencji VAT
i deklaracji VAT (art. 96 ust. 3 i 5, art. 99 ust. 7, art. 106b ust. 2 i 3 pkt 2,
art. 109 ust. 1, art. 113 ustawy o VAT, art. 6 ustawy o centralizacji VAT).
323 Obowiązek takiego zgłoszenia zawarty jest w art. 9 ustawy o ewidencji podatników.

324 Data wydania wyroku TSUE w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi
Finansów.

325 Zgodnie z art. 113 ust. 1 zd. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną
przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku
podatkowym kwoty 200 000 zł.
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326 Za 2016 r. była to kwota 150 tys. zł.
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Z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne,
wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2,
bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Natomiast zgodnie
z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT 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, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Wyłączenie organów władzy
publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników,
o których mowa we wskazanym przepisie, ma charakter wyłączenia podmiotowo-przedmiotowego. Wyłączenie to ma miejsce przy spełnieniu łącznie dwóch przesłanek: [1] podmiotowej – gdyż wyłączenie odnosi się tylko
do organów władzy publicznej; [2] przedmiotowej – ponieważ obejmuje
tylko prowadzenie czynności z zakresu władztwa publicznego. W ustawie
o VAT nie zdefiniowano pojęć „organy władzy publicznej” i „urzędy obsługujące te organy”. W literaturze przedmiotu za organ władzy publicznej
w ramach samorządu terytorialnego uznaje się jednostki tego samorządu,
tzn. gminę, powiat i samorząd województwa. Natomiast do „urzędów
obsługujących te organy” zalicza się wszelkie jednostki zajmujące się tymi
zadaniami. Będą to m.in. urzędy JST327. Organy oraz urzędy publiczne nie
są uznawane za podatników w zakresie wykonywanych zadań nałożonych
odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane.
Tak więc załatwianie przez organy tzw. spraw urzędowych nie podlega,
co do zasady, VAT, gdyż wówczas podmioty te nie działają jako podatnicy.
Z ustawy o VAT wynika, że organy oraz urzędy administracji publicznej
działają w charakterze podatników VAT wówczas, gdy: [1] wykonują czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach ich zadań; [2] wykonują
czynności mieszczące się w ramach ich zadań, ale czynią to na podstawie
umów cywilnoprawnych328.

Wskazuje się, że „kryterium decydującym o uznaniu organu władzy publicznej za podatnika VAT jest zachowywanie się nie jak organ władzy, lecz jak
podmiot gospodarczy (przedsiębiorca) w stosunku do określonych transakcji lub czynności. Szczególnie jest to uzasadnione w tych przypadkach,
gdzie identyczne lub bardzo zbliżone czynności bądź transakcje mogą być
dokonywane przez podmioty prywatne (np. przedsiębiorców)”329. W praktyce bardzo często dla oceny, czy organ władzy publicznej działa jako podatnik VAT czy też nie, istotne okazuje się kryterium rentowności transakcji.
Komercyjnie działający przedsiębiorca musi mieć bowiem ekonomiczny cel
prowadzenia pewnych działań, czy dokonywania transakcji330.
Każdy czynny podatnik VAT jest zobligowany do prowadzenia ewidencji
podatkowych na potrzeby VAT. Trzeba przy tym zaznaczyć, że prawodawca

Organ władzy
publicznej jako
podatnik VAT

Ewidencja VAT

327 J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2011, tom I, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2011, s. 468–469.

328 A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT. Komentarz Lex 2012, teza 39 do art. 15 ustawy o VAT.

329 Zob. wyrok WSA w Warszawie z 27 lutego 2007 r., sygn. akt: III SA/Wa 4312/06, Orzeczenia.nsa.
gov.pl.
330 Zob. postanowienie WSA we Wrocławiu z 19 czerwca 2019 r., sygn. akt: I SA/Wr 295/19.
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w dość ogólny sposób wskazuje, jakie dane powinny znaleźć się w ewidencjach VAT, jak należy je prowadzić, wreszcie czy ma to być jeden czy może
więcej rejestrów. Należy podkreślić, że nie obowiązuje żaden wzór ewidencji VAT. Dzięki temu podatnicy mają dość dużą swobodę kształtowania
prowadzonych przez siebie rejestrów sprzedaży i zakupów. Prawodawca
nie precyzuje również, jak powinna być prowadzona ewidencja przez
podatników, którzy funkcjonują w złożonej strukturze organizacyjnej.
Taka sytuacja ma miejsce, gdy tym podatnikiem jest JST, która dokonała
scalenia na potrzeby podatku od towarów i usług ze swoimi jednostkami
budżetowymi i zakładami budżetowymi. Artykuł 109 ust. 3 ustawy o VAT,
w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2020 r.
wskazywał, że podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą
dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz
informacji podsumowującej. Ewidencja VAT powinna zawierać w szczególności: dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego,
kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt
podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji
poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent
jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej. Moment wykazywania danych czynności w ewidencji VAT, a tym samym
w deklaracji VAT, wynika z momentu powstania obowiązku podatkowego.
Zasady powstania obowiązku podatkowego zostały wskazane w art. 19a
i 20-21 ustawy o VAT.

Zasady składania
deklaracji VAT przez JST
po centralizacji

92

Natomiast od 1 kwietnia 2020 r. podatnicy, są obowiązani prowadzić
ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie
podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane
dotyczące: [1] rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości
kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem
na stawki podatku; [2] kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę
podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego; [3] kontrahentów i [4] dowodów sprzedaży i zakupów. Minister Finansów, Inwestycji
i Rozwoju wydał w tym zakresie w dniu 15 października 2019 r. rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach
podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług331, które
obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

JST jest obowiązana do złożenia jednej deklaracji VAT obejmującej wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu VAT dokonywane przez JST i jej
jednostki organizacyjne. JST może składać deklaracje za okresy miesięczne
lub też wybrać – jeśli zostaną spełnione przesłanki ustawowe – składanie
deklaracji za okresy kwartalne (art. 99 ustawy o VAT). Jeśli JST dokonuje
dostaw towarów i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia
zobowiązana jest do składania zbiorczych informacji podsumowujących
w obrocie krajowym, w których raportowana jest informacja o tych trans331 Dz. U. poz. 1988.
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akcjach (art. 99 ust. 1–3, art. 101a332 ustawy o VAT). Jeśli JST dokonuje
wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów oraz świadczenia usług
transgranicznych zobowiązana jest do składania informacji podsumowujących, w których raportuje informacje o tych transakcjach (art. 100 ust. 1-7
ustawy o VAT).
Od 1 lipca 2020 r. dla JST nastąpi włączenie składanych deklaracji VAT-7
do nowego przekształconego pliku JPK_VAT.

JST jest zobowiązana do dokonania wpłaty podatku w terminie do 25. dnia
miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (jeśli rozlicza się
za okresy miesięczne) lub kwartale (jeśli rozlicza się za okresy kwartalne).

Od dnia centralizacji JST jest zobowiązana do wystawiania faktur na zasadach ogólnych. Nie ma przeszkód, aby faktury zawierały dodatkowo dane
jednostki organizacyjnej, która faktycznie dokonuje czynności udokumentowanej fakturą. Podobne zasady obowiązują przy fakturach wystawianych
na rzecz JST lub jej jednostek organizacyjnych (art. 106a–106n ustawy
o VAT). Obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia
2013 r. w sprawie wystawiania faktur333.

Od 1 lipca 2016 r. duzi przedsiębiorcy, z wyłączeniem podmiotów „publicznych”, są zobowiązani przesyłać rejestry VAT w formacie JPK334. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek ten dotyczy małych i średnich przedsiębiorców,
a od 1 stycznia 2018 r. pozostałych podatników. Obowiązek ten dotyczy
wyłącznie czynnych podatników VAT prowadzących ewidencję za pomocą
oprogramowania. Należy jednak podkreślić, że od 2018 r. każdy czynny
podatnik VAT musi prowadzić rejestry elektronicznie (np. w arkuszu kalkulacyjnym Excel).

Jednolity Plik Kontrolny

Jednak do 31 stycznia 2017 r. comiesięczny obowiązek przekazywania
informacji JPK_VAT za okres od lipca do grudnia 2016 r. nie dotyczy podatników z grupy podmiotów sektora finansów publicznych, spełniających
warunki, aby ich uznać za dużych przedsiębiorców, których Minister Finansów wprost wymienił w rozporządzeniu z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b
Ordynacji podatkowej335. Mogli oni złożyć JPK_VAT za okres lipiec-grudzień
2016 r. do 31 stycznia 2017 r. Do tej kategorii zostały zaliczone również JST.
Nie oznacza to jednak, że jeżeli JST nie dokonała jeszcze scalenia, to któraś
z jej jednostek ma obowiązek przekazania JPK_VAT już w 2016 r. Otóż w tej
samej kategorii co JST znalazły się samorządowe jednostki budżetowe
i samorządowe zakłady budżetowe, utworzone przez jednostkę samorządu
terytorialnego, oraz urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego
działający w formie samorządowej jednostki budżetowej, jeżeli rozliczają
się jako podatnicy VAT odrębnie od JST.
332 Przepis ten utracił moc obowiązującą z dniem 1 listopada 2019 r.
333 Dz. U. poz. 1485.

334 Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym
z systemów informatycznych podatnika poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym
informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ
i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.
335 Dz. U. poz. 1337.
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Kasy rejestrujące

Prawo do odliczenia
VAT naliczonego
w orzecznictwie TSUE

Od 1 lipca 2020 r. JST będą przesyłały zmodernizowany plik JPK_VAT, który
zastąpi deklaracje dotyczące tego podatku. Nowa struktura tego pliku
będzie obejmowała część deklaracyjną i ewidencyjną. Plik ten będzie zawierać zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT
za dany okres, pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 oraz dodatkowe dane,
które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Kwestię wymiany kas rejestrujących w związku z centralizacją rozliczeń
VAT reguluje art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o centralizacji VAT. Artykuł 8 ust. 1
pozwalał na używanie w JST po centralizacji kas rejestrujących dotychczas
używanych i zafiskalizowanych w jednostkach organizacyjnych (wówczas
– na moment fiskalizacji – traktowanych jako odrębni podatnicy). Ustawodawca uznał, że zbyt dużym obciążeniem byłoby wymaganie od jednostek samorządu terytorialnego natychmiastowej wymiany wszystkich
kas używanych dotychczas w jednostkach organizacyjnych. W związku
z powyższym art. 8 ust. 1 pozwala na używanie – po centralizacji – dla
ewidencjonowania sprzedaży (która to sprzedaż, po centralizacji, jest już
formalnie sprzedażą gminy) kas rejestrujących, które przed centralizacją
rozliczeń VAT były używane przez te jednostki organizacyjne. Tym samym
ustawodawca zezwolił na to, aby na paragonach widniał NIP i nazwa jednostki organizacyjnej zamiast NIP oraz nazwy jednostki samorządu terytorialnego (które po centralizacji powinny się tam znaleźć). Jednocześnie
ustawodawca ograniczył w czasie możliwość stosowania w JST takich kas.
Z art. 8 ust. 1 wynika, że mogły one być używane do 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE, prawo podatników do odliczenia od VAT, który są zobowiązani zapłacić, VAT należnego lub zapłaconego
z tytułu otrzymanych przez nich towarów i usług powodujących naliczenie
podatku stanowi podstawową zasadę wspólnego systemu VAT ustanowionego przez prawo UE336. System odliczeń ma na celu całkowite uwolnienie
podatnika od ciężaru VAT należnego lub zapłaconego w ramach całej
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wspólny system VAT
zapewnia zatem neutralność działalności gospodarczej w zakresie obciążeń podatkowych, bez względu na cel, czy rezultaty tej działalności, pod
warunkiem, że działalność ta, co do zasady, sama podlega opodatkowaniu
VAT. Jedynie posiadająca status podatnika osoba, która działa w takim charakterze w chwili nabycia dobra, ma prawo do odliczenia w związku z tym
dobrem i może odliczyć VAT należny lub zapłacony od tego dobra, jeżeli
wykorzystuje je na potrzeby opodatkowanych transakcji. Ustalenie metod
i kryteriów podziału kwot VAT naliczonego pomiędzy działalność gospodarczą i działalność niemającą charakteru gospodarczego należy do swobodnego uznania państw członkowskich. Korzystając z tego uprawnienia,
powinny one uwzględniać cel i strukturę dyrektywy VAT i na tej podstawie
określić sposób obliczania obiektywnie odzwierciedlający część wydatków
faktycznie przypadających odpowiednio na każdy z tych rodzajów działalności337. TSUE wskazał, że zasadę neutralności VAT należy interpretować
w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie temu, aby podmiot prawa
336 Zob. wyrok TSUE z 21 marca 2018 r., w sprawie C-533/16.
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337 Zob. wyrok TSUE z 6 września 2012 r., w sprawie C-496/11.
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publicznego korzystał np. z prawa do korekty odliczenia VAT zapłaconego
od dobra inwestycyjnego stanowiącego nieruchomość, gdy w chwili nabycia
tego dobra z jednej strony, ze względu na swój charakter, 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 celów338.

Skutkiem uznania JST za podatnika VAT jest możliwość odliczenia przez
nią VAT naliczonego wynikającego z zakupów towarów i usług, które
spełniają warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. istnienie
związku dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi JST. Prawo
do odliczenia nie przysługuje natomiast JST w odniesieniu do wydatków
przeznaczonych wyłącznie do wykonywania zadań własnych realizowanych
w ramach reżimu publicznoprawnego (niepodlegających opodatkowaniu)
oraz czynności zwolnionych z VAT.

Prawo do odliczenia
VAT naliczonego
w krajowym
prawodawstwie

Aby można było mówić o prawie do odliczenia podatku naliczonego, dane
towary lub usługi powinny być nabyte przez JST działającą jako podatnik
VAT z zamiarem wykorzystania ich w swojej działalności gospodarczej
opodatkowanej VAT (przynajmniej częściowo)339. W orzecznictwie sądów
administracyjnych podkreśla się, że związek ten zasadniczo powinien mieć
charakter ścisły i bezpośredni, gdyż warunkiem powstania prawa do odliczenia VAT od nabycia towarów lub usług na wcześniejszym etapie obrotu
jest, by koszt nabycia owych towarów lub usług stanowił element ceny
w ramach transakcji dającej prawo do odliczenia na późniejszym etapie.

W sytuacji gdy spełnione są podstawowe warunki odliczenia podatku
naliczonego, tj.: zakupów dokonuje JST działająca w charakterze podatnika
VAT oraz zakupy są/będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych
VAT – należy określić zakres i moment odliczenia VAT. Specyfika funkcjonowania JST powoduje, że mogą one prowadzić działalność: [1] nieobjętą
reżimem ustawy o VAT (zadania własne wykonywane w ramach reżimu
publicznoprawnego), [2] podlegającą opodatkowaniu, ale z podatku zwolnioną (np. wynajem lokali na cele mieszkalne), [3] opodatkowaną VAT
(np. wynajem lokali użytkowych). Przy czym wydatki dokonywane przez
JST mogą dotyczyć odrębnie każdego z tych rodzajów działalności bądź
– co często występuje w praktyce – jednocześnie dwóch lub wszystkich
trzech obszarów.
338 Zob. wyrok TSUE z 25 lipca 2018 r., w sprawie C-140/17.

339 JST ma prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnych, wskazanych w ustawie
o VAT, tj. tylko w takim zakresie, w jakim zakupione towary i usługi są wykorzystywane
do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. Od dnia 1 października 2016 r. JST nie
przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w takim zakresie, w jakim podatek ten
został „uiszczony” środkami europejskimi, tzn. został uznany za wydatek kwalifikowalny,
a wskutek wyroku TSUE kwalifikacja ta uległa zmianie. Ograniczenie to nie znajduje jednak
zastosowania, jeśli JST dokonała przed dniem 1 października 2016 r. zwrotu środków
europejskich, w części związanej ze zmianą kwalifikowalności podatku (art. 10 i art. 18 ust. 2
ustawy o centralizacji VAT).
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W odniesieniu do działalności JST wątpliwości związane z odliczeniem
podatku naliczonego dotyczą przede wszystkim wpływu czynności
wykonywanych poza reżimem ustawy o VAT (zadań własnych JST) na zakres
prawa do odliczenia podatku naliczonego, czyli występują w sytuacjach, gdy
zakupy JST są związane zarówno z wykonywaniem zadań własnych (nieobjętych VAT), jak i prowadzeniem działalności gospodarczej (opodatkowanej
i/lub zwolnionej z VAT).

Zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, 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.
Z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT wynikają zatem następujące skutki dla
JST dokonujących zakupów bezpośrednio i wyłącznie związanych z:
[1] czynnościami opodatkowanymi – prawo do odliczenia całej kwoty
VAT, [2] czynnościami zwolnionymi – brak prawa do odliczenia VAT,
[3] czynnościami niepodlegającymi VAT (zadaniami własnymi) – brak
prawa do odliczenia VAT.

Istnieje pewna kategoria wydatków – znacząca w działalności JST – których nie można przypisać bezpośrednio jednemu rodzajowi działalności.
Sytuację taką reguluje art. 90 ust. 2 ustawy o VAT340, który wprowadza
mechanizm częściowego odliczenia wtedy, gdy nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie danego wydatku (i wynikającego z niego podatku
naliczonego) do określonego rodzaju czynności. Wówczas podatnik może
odliczyć VAT naliczony jedynie w odniesieniu do części podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku
do których prawo do odliczenia przysługuje. Zatem w przypadku, gdy
określone wydatki JST są związane jednocześnie z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z opodatkowania JST może odliczyć część podatku
naliczonego obliczonego według tzw. proporcji sprzedaży. Proporcja
sprzedaży wyraża udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku
z którymi przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego, w łącznym
obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje
prawo do odliczenia, oraz czynności, w związku z którymi takie prawo nie
przysługuje.

Istotne praktyczne znaczenie ma art. 7 ust. 1 ustawy o centralizacji VAT,
który stanowi, że JST, która podjęła w 2016 r. lub 2017 r. rozliczanie
podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, do końca
2017 r. przyjmuje dla celów proporcjonalnego odliczenia, o którym mowa
w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, proporcję wyliczoną odrębnie dla każdej
jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 90 ust. 3–6, 9a i 10 ustawy o VAT,
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340 Zgodnie z tym przepisem jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części tych kwot,
podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego,
którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi
przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
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w przypadku wykonywania przy pomocy tej jednostki organizacyjnej czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. Przepis ten stosuje się odpowiednio, jeżeli jednostka organizacyjna
korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o VAT, z tym,
że proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 2 ww. ustawy, jest wyliczana
zgodnie z art. 90 ust. 8 i 9 ustawy o VAT, bez konieczności uzgadniania
prognozy z naczelnikiem urzędu skarbowego. Podobnie jest również, gdy
JST przed 2016 r. podjęła wspólne rozliczanie podatku wraz ze wszystkimi
samorządowymi jednostkami budżetowymi, natomiast w 2016 r. lub 2017 r.
podjęła wspólne rozliczanie podatku wraz ze wszystkimi samorządowymi
zakładami budżetowymi.

JST prowadzi działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT
(działalność opodatkowaną VAT i zwolnioną od tego podatku) oraz
działalność pozostającą poza zakresem tego podatku. W związku z tym,
w sytuacji, gdy dokonywane przez nią zakupy towarów i usług służą
zarówno działalności gospodarczej, jak i działalności pozostającej poza
VAT i nie jest możliwe bezpośrednie ich przyporządkowanie do któregoś
z rodzajów tej działalności, podatek naliczony do odliczenia ustala się
z wykorzystaniem:
− prewspółczynnika – jeśli dokonywane zakupy (towarów i usług) będą
służyć działalności gospodarczej, jak i działalności pozostającej poza
sferą VAT, a bezpośrednie przyporządkowanie tych zakupów w całości
do działalności gospodarczej nie będzie możliwe341. Sposób (metoda)
ustalania tego prewspółczynnika w przypadku JST został uregulowany
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów
i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników342, które weszło w życie 1 stycznia 2016 r.;

− udziału procentowego wykorzystania danej nieruchomości do celów
prywatnych, w przypadku ponoszenia przez JST wydatków na nabycie
oraz wytworzenie nieruchomości (w tym na nabycie praw wieczystego
użytkowania gruntów), która została włączona do majątku JST oraz
jest wykorzystywana zarówno do celów wykonywanej przez tego
podatnika działalności gospodarczej, jak i celów osobistych (prywatnych) pracowników JST, a przypisanie tych wydatków w całości
do działalności gospodarczej nie jest możliwe. Kwotę podatku naliczonego do odliczenia oblicza się według udziału procentowego, w jakim
dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów działalności gospodarczej. Jeśli w ciągu 120 miesięcy (licząc od miesiąca, w którym nieruchomość została oddana do użytkowania) nastąpi zmiana w stopniu
wykorzystania tej nieruchomości do celów działalności gospodarczej,
JST jest obowiązana dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego
(art. 90a ust. 1 ustawy o VAT);

341 Zob. art. 86 ust. 2a–2h i art. 90c ustawy o VAT.
342 Dz. U. poz. 2193, ze zm.
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Korekta podatku
naliczonego

− współczynnika – jeśli dokonywane zakupy (towarów i usług) będą służyć czynnościom opodatkowanym VAT, jak i czynnościom zwolnionym
od tego podatku, a bezpośrednie przyporządkowanie tych zakupów
do działalności gospodarczej opodatkowanej VAT nie będzie możliwe,
podatek do odliczenia od zakupów realizowanych w danej jednostce
organizacyjnej ustala się w sposób proporcjonalny z udziałem tego
współczynnika. Powinien on być wyliczany odrębnie dla każdej jednostki organizacyjnej. Będzie ustalany jako udział rocznego obrotu
realizowanego przez tę jednostkę z tytułu czynności, w związku
z którymi JST przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie realizowanym przez jednostkę z tytułu
czynności, w związku z którymi JST przysługuje prawo do obniżenia
kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi JST nie
przysługuje takie prawo. Wyliczony współczynnik (proporcja) określa
się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego
przez jednostkę organizacyjną w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest on ustalany. Jeśli dana jednostka
organizacyjna, wchodząca w skład JST, przed centralizacją korzystała
ze zwolnienia „podmiotowego” współczynnik wylicza się szacunkowo,
bez konieczności uzgadniania tego z naczelnikiem urzędu skarbowego.
W przypadku, gdy wyliczony dla danej jednostki organizacyjnej współczynnik: [1] przekroczył 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z jego zastosowania, w skali roku była
mniejsza niż 500 zł – JST może uznać, że współczynnik ten wynosi
100%, [2] nie przekroczył 2% – JST może uznać, że współczynnik ten
wynosi 0%. Dokonywane na bieżąco odliczenie ma charakter wstępny – współczynnik jest bowiem wyliczany na danych z poprzedniego
roku podatkowego. Po zakończeniu roku podatkowego w pierwszym
okresie rozliczeniowym roku następnego (tj. styczniu lub I kwartale)
JST zobowiązana jest do sporządzenia stosownej korekty dokonanego
odliczenia z wykorzystaniem już realnych danych za rok korygowany
(art. 7 ustawy o centralizacji VAT, art. 90 ust. 3–6, 8, 9, 9a i 10 ustawy
o VAT).

W przypadku odliczenia podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji
sprzedaży kwota podatku naliczonego podlegająca częściowemu odliczeniu
ustalana jest wstępnie w oparciu o proporcję sprzedaży obliczoną na podstawie obrotów z poprzedniego roku (proporcja wstępna). Natomiast
po zakończeniu roku podatnik jest zobowiązany do dokonania korekty
kwoty odliczonego VAT z uwzględnieniem proporcji sprzedaży obliczonej
w oparciu o rzeczywiste obroty osiągnięte w danym roku (tzw. proporcja
ostateczna), zaś w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych korekta taka jest dokonywana przez 5 lat lub 10 lat
(dla nieruchomości).

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy o VAT, korekty odliczenia dokonuje się
w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy
kolejnego roku (czyli w przypadku rozliczeń miesięcznych w deklaracji
za styczeń następnego roku składanej w terminie do 25 lutego).
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Ustawa o centralizacji VAT nie nakłada na JST obowiązku dokonania
„wstecznej” centralizacji i w konsekwencji korygowania deklaracji. Do decyzji samorządu należy, czy takie korekty sporządzi (art. 11 ust. 1 ustawy
o centralizacji VAT). W zależności od sytuacji mogą wystąpić dwa rodzaje
korekt deklaracji VAT: [1] korekty składane w związku z błędami, czy
okolicznościami wymagającymi dokonania korekty poprzednich rozliczeń,
niezwiązane z wyrokiem TSUE, [2] korekty składane w związku z wyrokiem
TSUE.

JST może skorygować deklaracje złożone przez swoje jednostki organizacyjne za okresy przed centralizacją rozliczeń VAT na dotychczasowych
zasadach, tj. traktując rozliczenia swoich jednostek organizacyjnych tak
jak rozliczenia odrębnych podmiotów, przy spełnieniu następujących
warunków: [1] złożenia informacji, że korekty deklaracji podatkowych
nie są składane w związku z wyrokiem TSUE, [2] spełnienia warunków
wynikających z Ordynacji podatkowej oraz ustawy o VAT. Przy powyższych
założeniach w sytuacji powstania nieprawidłowości przy wyliczaniu kwoty
podatku do wpłaty, czy też nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
do zwrotu lub przeniesienia na okres następny ewentualne postępowania
podatkowe będą prowadzone w stosunku do JST, jednakże tylko w odniesieniu do rozliczenia jednostki organizacyjnej. JST ma obowiązek złożenia
korekty deklaracji złożonej uprzednio przez jednostkę organizacyjną,
gdy rozliczenie miało wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego.
Do decyzji JST pozostaje, czy korekty te będą składane na dotychczasowych
zasadach, czy też zostaną złożone korekty scentralizowane (art. 11 ust. 1
pkt 1 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy o centralizacji VAT).

Zgodnie z art. 11 ustawy o centralizacji VAT, JST chcąc złożyć korekty deklaracji z powołaniem się na konsekwencje wynikające z wyroku TSUE, musi
dokonać centralizacji „w przód” i spełnić następujące warunki:
1) materialne – wynikające z wyroku TSUE, tj.:
− uwzględnić rozliczenia swoich wszystkich jednostek organizacyjnych,
− złożyć korekty deklaracji za wszystkie przeszłe okresy rozliczeniowe, w których jednostki organizacyjne rozliczały się odrębnie lub
złożenie korekt za okresy od najwcześniejszego, za jaki zostanie
złożona korekta, do momentu centralizacji;
2) materialne – wynikające z Ordynacji podatkowej i ustawy o VAT, tj.:
− skorekty mogą być złożone jedynie za okresy nieprzedawnione,
− korekty podatku naliczonego muszą uwzględniać ograniczenia
wskazane w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT;

3) formalne, tj.:
− złożenie informacji według wzoru określonego w załączniku nr 2
do ustawy o centralizacji VAT, że korekty deklaracji podatkowych
są składane w związku z wyrokiem TSUE, oraz informacji, czy
obejmują one kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, finansowane ze środków przeznaczonych na realizację projektów, w odniesieniu do których JST nie była obowiązana
do zwrotu środków przeznaczonych na ich realizację,
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− złożenia wykazu wszystkich jednostek organizacyjnych, których rozliczenia podatku są objęte korektami, z podaniem ich nazwy, adresu
siedziby oraz NIP.

JST decydując się na złożenie scentralizowanych korekt deklaracji musi
dokonać przeanalizowania w okresach rozliczonych, które planuje skorygować, wszystkich dokonywanych czynności przez samą JST oraz jej jednostki organizacyjne, zarówno pod kątem wykazania podatku należnego,
jak i dokonywanego odliczenia podatku naliczonego.

JST jest zobowiązana do ujęcia w scentralizowanych korektach deklaracji
wszystkich czynności, dokonywanych zarówno przez siebie, jak i jej jednostki organizacyjne, podlegających opodatkowaniu VAT, tj.: [1] czynności
zwolnionych przedmiotowo od VAT, [2] czynności opodatkowanych VAT,
ale objętych stawką 0%, [3] czynności opodatkowanych VAT stawkami
5%, 8% i 23%. W korektach winny także zostać wykazane czynności
wykonywane poza terytorium kraju – niepodlegające opodatkowaniu
VAT w Polsce. W korekcie deklaracji nie wykazuje się już m.in. czynności
dokonywanych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST – mają
one charakter wewnętrzny. Z kolei czynności dokonywane przez jednostki
organizacyjne, które przed centralizacją rozliczeń VAT korzystały ze zwolnienia „podmiotowego” powinny zostać opodatkowane VAT na ogólnych
zasadach, tzn. w zależności od ich charakteru powinno zostać zastosowane
do nich zwolnienie przedmiotowe od VAT lub też odpowiednia stawka
podatku: 0%, 5%, 8% lub 23%343 (art. 15 ustawy o centralizacji VAT, art. 85
i art. 146b ustawy o VAT). Obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża
się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek
obniżonych344 oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia
2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków
stosowania tych zwolnień345.
JST jest uprawniona do odliczenia w scentralizowanych korektach deklaracji dokonywanych zarówno przez siebie, jak i jej jednostki organizacyjne,
nabyć towarów i usług podlegających opodatkowaniu VAT, pod następującymi warunkami:
− przy nabyciu towaru lub usługi JST działa w charakterze podatnika,
co potwierdzają obiektywne okoliczności towarzyszące nabyciu tego
towaru lub usługi wskazujące na zamiar ich wykorzystania w działalności gospodarczej,
− nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania
czynności opodatkowanych VAT,
− JST jest w posiadaniu faktury dokumentującej nabyte towary lub usługi, wystawione na jednostkę organizacyjną lub JST,
343 W przypadku konieczności opodatkowania tych czynności kwota podatku należnego jest
obliczana jako iloczyn wartości dostawy i stawki: [1] 18,70% – dla towarów i usług objętych
stawką podatku 23%, [2] 7,41% – dla towarów i usług objętych stawką podatku 8%, [3] 4,76%
– dla towarów i usług objętych stawką podatku 5%.
344 Dz. U. z 2018 r. poz. 2350.
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− uwzględnienia ograniczeń wynikających z art. 10 ustawy o centralizacji
VAT, tj. brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w części, w jakiej
został on „zneutralizowany” środkami europejskimi,
− uwzględnienia ograniczeń wynikających z art. 86 ust. 13 ustawy o VAT,
w przypadku, gdy dany podatek naliczony przy zakupie towary lub
usługi nie został uwzględniony przez JST lub jednostkę organizacyjną
w deklaracji pierwotnej, tj. nie minęło 5 lat, licząc od początku roku,
w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jeśli zakupione towary i usługi spełniały wyżej wskazane warunki, jednakże były wykorzystywane zarówno do czynności opodatkowanych VAT,
jak i czynności zwolnionych od tego podatku i czynności niepodlegających
temu podatkowi (niemożliwe było bezpośrednie ich przyporządkowanie
do czynności opodatkowanych). JST składając scentralizowane korekty
deklaracji jest uprawniona do dokonania odliczenia podatku naliczonego
tylko w części, którą można było proporcjonalnie przypisać czynnościom
opodatkowanym VAT (art. 86 ust. 1, 2-2h, 7b i art. 90 ust. 1 i 2 ustawy
o VAT).

JST lub jej jednostka organizacyjna nie jest zobowiązana do zwrotu środ- Zwrot środków
ków europejskich, jeśli wskutek wykładni dokonanej w wyroku TSUE nastą- pochodzących z UE
piła zmiana kwalifikowalności VAT, zawartego w fakturach otrzymanych
w związku z nabyciem towarów i usług, finansowanych z tych środków,
pod warunkiem, że przed dniem 1 października 2016 r. JST nie dokonała
odliczenia tego podatku, także w trybie korekty deklaracji. W celu potwierdzenia braku obowiązku zwrotu środków europejskich JST jest obowiązana
do złożenia informacji o niedokonaniu odliczenia (w całości lub w części)
podatku naliczonego sfinansowanego ze środków europejskich według
wzoru określonego w załączniku nr 3 do ustawy o centralizacji VAT346
(art. 17 tej ustawy). JST, które przed dniem 1 października 2016 r. skorzystały z prawa do odliczenia (całości lub w części) VAT, sfinansowanego
środkami europejskimi (centralizując swoje rozliczenia) oraz nie dokonały
zwrotu środków europejskich w tej części są obowiązane do niezwłocznego zwrotu tych środków. Środki te podlegają zwrotowi wraz z należnymi
odsetkami (w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych), liczonymi od dnia dokonania odliczenia podatku naliczonego (tj. dnia złożenia
deklaracji VAT lub scentralizowanych korekt deklaracji VAT, w których odliczenie to jest realizowane) do dnia dokonania ich zwrotu (art. 18 ustawy
o centralizacji VAT).
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu Gmina
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym347). Jeżeli
ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa
w ust. 1, należy do gminy (art. 6 ust. 2 tej ustawy). Zaspokajanie zbioro-

346 Do dnia 30 listopada 2016 r. do naczelnika urzędu skarbowego (właściwego ze względu
na rozliczanie VAT) oraz podmiotu, z którym została zawarta umowa o dofinansowanie środkami
europejskimi.
347 Dz. U. z 2020 r. poz. 713.
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wych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, a sprawy, które
je obejmują są wymienione w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Gmina oraz inna
gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie
w przypadkach określonych w odrębnej ustawie. Formy prowadzenia
gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze
użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Powiat

Zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, wójt (odpowiednio:
burmistrz lub prezydent miasta) kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz
reprezentuje ją na zewnątrz. Według art. 46 ust. 1 tej ustawy, oświadczenie
woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo
wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. Jeżeli czynność
prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej
skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego
księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej. Natomiast
zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają
jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.
Upoważniony przez wójta kierownik gminnej jednostki organizacyjnej
występuje zatem w charakterze pełnomocnika gminy. W związku z tym
stroną czynności prawnej dokonanej przez kierownika jest gmina, a nie jednostka organizacyjna. Jeżeli dana czynność może spowodować powstanie
zobowiązania pieniężnego, to istnieje obowiązek udzielenia kontrasygnaty
przez skarbnika gminy lub osobę przez niego upoważnioną. Uzasadnieniem
stosowania tego wymogu do sytuacji określonych w art. 47 ww. ustawy jest
przede wszystkim to, że mienie będące w posiadaniu gminnych jednostek
organizacyjnych nie jest ich mieniem, lecz stanowi mienie gminy, i to gmina
ponosi odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przez te jednostki.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym348, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne
o charakterze ponadgminnym. Natomiast stosownie do art. 6 ust. 1
ww. ustawy, w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki
organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Jednak ust. 2 tego
przepisu stanowi, że powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej
wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

W myśl art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi
sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Z art. 48 tej
ustawy wynika zaś, że oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu
i osoba upoważniona przez zarząd. Zarząd może upoważnić pracowników
starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jedno-
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stek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Jeżeli czynność prawna
może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego
upoważnionej.

Stosownie do art. 9 ustawy o finansach publicznych, sektor finansów Sektor finansów
publicznych tworzą m.in. JST, jednostki budżetowe i samorządowe zakłady publicznych
budżetowe. Z art. 11 tej ustawy wynika, że jednostkami budżetowymi
są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które
pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody
odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo
budżetu JST. Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Podstawą
gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy). Z kolei art. 14 ww. ustawy, określa zakres zadań
własnych JST mogących być wykonywanych przez samorządowe zakłady
budżetowe. Natomiast z art. 15 tej ustawy wynika, że samorządowy zakład
budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. Podstawą gospodarki finansowej samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący
przychody, w tym dotacje z budżetu JST, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu
oraz rozliczenia z budżetem JST. Samorządowy zakład budżetowy wpłaca
do budżetu JST nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu
sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący JST postanowi inaczej.
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6.3. Dane dotyczące VAT w kontrolowanych JST
Tabela nr 2
Wpłaty i zwroty VAT oraz podatek należny w latach 2016–2019 (III kwartał)
– kontrolowane JST

JST

Rok

Łączna kwota VAT
podlegającego
wpłacie do US

Łączna kwota
VAT do zwrotu

Łączna kwota
podatku
należnego

w tys. zł

UM Gdańsk

UM Katowice

UM Kraków

UM Łódź

UM Poznań

2017

16 298,9

2019

19 959,5

3 436,1

59 844,3

Razem

1 155,7

37 414,1

8 315,5

129 662,5

2017

11 490,3

273,3

2019

2018

2018

UM Wrocław

SP Częstochowa

104

17 731,7

Razem

5 407,3

23 872,9

383,8

1 294,2

50 536,8

2017

12 671,0

16 268,9

2019

10 520,0

3 602,5

69 291,7

48 082,9

470,7

61 983,3

20 342,1

174 492,5

2017

2 102,0

6 401,0

18 305,0

49 925,0

2019

2 251,0

38 261,0

10 754,0

17 115,0

46 706,0

73 681,0

130 440,0

2016

1 257,5

24 073,2

42 196,5

2018
2019

1 615,8

5 481,7

22 310,5

16 682,6

27 787,0

48 785,5

88 794,4

184 037,0

2017

626,9

6 069,0

23 556,9

Razem
2018
Razem
2017

24 891,9

8 327,6

14 623,7

14 936,9

43 217,5

33 809,0
53 494,7

39 560,3

2018
2019

6 432,5
7 522,7

7 085,1

27 590,0

Razem

463,3

15 805,8
28 959,9

69 451,8

2017

41 946,6

0

64 539,0

18 304,9

2018

28 558,0

0

73 519,6

0

60 372,0

Razem

3 015,0

0

161 488,0

217 848,8

221 387,1

900 108,6

291,1

0

330,9

2019

UM razem

SP Czarnków

23 142,9

17 868,2

Razem

UM Szczecin

4 879,4

46 675,3

637,1

2018

6 975,3

0

2017

2018

36 577,0

2019

242,1

689,7

0

279,2

Razem

156,5

0
0

781,1

2017

254,9

0

279,7

0

277,1

384,1

0

975,1

2018

353,2

Razem

887,8

2019

0

171,0

313,9
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JST

Rok

Łączna kwota VAT
podlegającego
wpłacie do US

Łączna kwota
VAT do zwrotu

Łączna kwota
podatku
należnego

w tys. zł

SP Gryfino

SP Kłodzko

SP Nowy Dwór
Gdański

SP Nowy Sącz

SP Sieradz

2017

101,0

306,9

165,6

2019

34,0

Razem

52,1

592,2

187,1

1 415,7

516,6

620,1

2017

205,3

0

254,2

2019

Razem

114,0

605,7

0

0

135,2

703,7

2017

140,6

0

140,6

2019

Razem

90,9

408,5

0

0

91,0

408,6

2017

134,7

0
0

182,3

262,5

2018

2018

2018

286,4

177,0

0

0

307,1

147,4

314,3

177,0

2018

2019

228,8

Razem

494,8

131,3

0

0

618,1

2017

264,1

0

396,3

0

306,5

2018
2019

Razem

SP razem
UM i SP razem

173,3

244,8

326,8

0

835,7

0

1 109,2

4 109,3

222 802,8

1 415,7

905 324,5

221 958,1

406,4

5 215,9

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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Tabela nr 3
Podatek naliczony w latach 2016–2019 (III kwartał) – kontrolowane JST

JST

Rok

Łączna kwota
podatku
naliczonego
od nabycia
środków
trwałych

Łączna kwota
podatku
naliczonego
od pozostałych
nabyć

Razem kwota
podatku
naliczonego
do odliczenia

w tys. zł

UM Gdańsk

UM Katowice

UM Kraków

UM Łódź

UM Poznań

2017

UM Wrocław

SP Częstochowa

106

34 359,2

2019

2 890,2

6 260,9

27 122,8

44 626,1

Razem

770,9

36 098,6
94 430,7

110 191,2

2017

884,8

5 380,9

6 265,7

5 937,1

2018
2019

Razem
2017

5 536,8
12 358,7
24 756,9

31 205,9

5 769,5

4 027,0

11 306,3

15 177,4

27 536,1

47 845,5

72 889,5

33 168,2

9 964,1

2018
2019

17 895,5

Razem

14 462,2

22 803,6

57 114,6

20 182,0

90 831,1

146 751,6

2017

19 499,0

53 517,0

102 223,0

2019

Razem

4 204,0

35 014,0

40 483,0

145 959,0

44 523,0

209 506,0

2016

18 622,8

40 742,7

63 797,6

2018

2017

2018

2019

2017

11 311,0

51 959,0

40 693,9

62 760,0

14 070,2

46 801,4

23 332,3

49 261,7

69 480,3

77 178,2

39 115,3

175 921,1

254 933,9

3 787,1

21 002,2

28 865,2
24 705,4

21 152,9

61 865,6

2019

15 985,6

Razem

6 512,5

26 285,2

17 607,1

59 136,4

90 533,8

2017

2 808,0

23 654,0

2019

4 763,0

22 817,0

19 797,0

10 353,0

19 779,0

34 208,0

66 250,0

104 515,0

219 074,6

580 397,8

864 982,3

2017

0

40,0

40,0

2019

Razem

0

0

14,0

91,0

14,0

91,0

2017

0

24,3

22,1

2019

0

29,5

34,2

2018
Razem

2018

2018
Razem

2 782,0

0

20 527,1

59 790,4

2018

UM razem

SP Czarnków

31 209,3

2018

Razem

UM Szczecin

2 599,8

37,0

0

30,3

0

84,1

36 963,2

50 510,0

37,0

30,9

87,2
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JST

Rok

Łączna kwota
podatku
naliczonego
od nabycia
środków
trwałych

Łączna kwota
podatku
naliczonego
od pozostałych
nabyć

Razem kwota
podatku
naliczonego
do odliczenia

w tys. zł

SP Gryfino

SP Kłodzko

SP Nowy Dwór
Gdański

SP Nowy Sącz

SP Sieradz

2017

364,0

2019

819,3
531,7

48,6

1 715,0

66,9

865,4

124,3

2 186,2

2017

16,8

0

28,2

48,8

2019

0

32,1

16,8

81,4

21,1

97,1

2017

0

0

0

2019

0

0

0

0

2017

19,2

2019

9,9

34,0

32,1

89,3

123,3

2017

0

132,1

132,1

2019

0

0

272,8

61,6

272,8

1 765,8

742,9

2 857,6

2018

Razem
2018
Razem
2018

0

Razem
2018
Razem

4,9

2018

0

Razem

SP razem
UM i SP razem

220 840,4

8,8

0

0
28,4

28,8

79,1

581 140,7

709,6
611,2
27,9

20,4
0

0
47,6

33,7

42,0
79,1

61,6

867 839,9

Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

107

ZAŁĄCZNIKI

6.4. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń
podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków
publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub
od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 280).

2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.).

3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 900, ze zm.).

4. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170).
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713).

6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920).

7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.).

9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 351, ze zm.).

10. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(Dz. U. z 2019 r. poz. 178).
11. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 130, ze zm.).

12. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1292, ze zm.).

13. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, ze zm.).
14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2357, ze zm.).

15. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347
z dnia 11.12.2006 r., s. 1, ze zm.).

16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów
i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych
podatników (Dz. U. poz. 2193, ze zm.).

17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie
wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485).
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18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów
i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2350).
19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie
zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania
tych zwolnień (Dz. U. z 2018 r. poz. 701, ze zm.).

20. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas
rejestrujących (Dz. U. poz. 2519).
21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia
2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych
wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 2268).

22. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
(Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15 poz. 84).
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6.5. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów

5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Finansów

8. Szef Krajowej Administracji Skarbowej

9. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
10. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych

11. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
12. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

13. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

14. Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
15. Zarząd Unii Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza
16. Zarząd Związku Miast Polskich

17. Zarząd Związku Powiatów Polskich
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6.6. Stanowisko Ministra Finansów do informacji o wynikach kontroli
Warszawa, dnia 26 czerwca 2020 r.
RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW
DPP3.0811.21.2020

Pan
Tadeusz Dziuba
Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,
w związku z pismem z dnia 8 czerwca 2020 r. nr LWR.430.001.2020, przy którym
Najwyższa Izba Kontroli przesłała Informację o wynikach kontroli P/19/109 nt. Centralizacja
podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, uprzejmie przedstawiam stanowisko
na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
(Dz. U. z 2019 r. poz. 489, z późn. zm.).
Najwyższa Izba Kontroli we wniosku de lege ferenda (na stronie 20 Informacji, w punkcie
1 lit. a) wskazała, że Minister Finansów winien „Podjąć działania legislacyjne mające na celu
wyraźne określenie w przepisach prawa: precyzyjnego sposobu obniżania przez JTS kwoty
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia i eksploatacji pojazdów
samochodowych wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej, jak i w ramach
działalności o charakterze organu władzy publicznej”.
Zasadnicza informacja z kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotycząca wskazanego wyżej wniosku
legislacyjnego została zawarta w Informacji o wynikach kontroli, w części Ważniejsze wyniki
kontroli, ,,Odliczanie podatku od wydatków na pojazdy samochodowe przy zastosowaniu różnych
metod, przy niejednoznacznych regulacjach prawnych w tym zakresie.” (na stronach 63-651) oraz
w punkcie 5.3. ,,Podejmowanie działań przez JST w celu realizacji uprawnień podatnika VAT”
(na stronie 572). Do Ministerstwa Finansów nie docierały sygnały wskazujące na trudności JST
oraz nieprawidłowości w JST związane z odliczaniem podatku VAT z tytułu wydatków związanych
z samochodami wykorzystywanymi do celów mieszanych w takim zakresie, jaki przedstawiono
w przedmiotowej Informacji o wynikach kontroli. Tematyka kontroli Najwyższej Izby Kontroli
nie dotyczy badania prawidłowości prewspółczynnika (art. 86 ust. 2a – 2h wprowadzonego do ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) - dalej
1 ,,(…) W toku kontroli stwierdzono, że JST w swej działalności niejednolicie dokonywały odliczeń w przypadku wydatków ponoszonych na pojazdy

samochodowe wykorzystywane do tzw. działalności mieszanej, tj. zarówno: przy zastosowaniu proporcji wyliczonej dla tych jednostek, 50% kwoty
podatku naliczonego, [3] iloczynu 50% kwoty podatku naliczonego i proporcji. W przypadku gmin miejskich: Katowice, Kraków, Łódź, Poznań,
Szczecin i Wrocław, stosowano więcej niż jedną z ww. metod. Kontrolowane jednostki powszechnie podnosiły na występujące problemy związane
z interpretacją i zastosowaniem niejednoznacznych przepisów w tym zakresie. W sumie w objętych badaniami kontrolnymi wydatkach na pojazdy
samochodowe dokonano odliczenia VAT w wysokości 142,9 tys. zł.”.
2 ,,(…) W przypadku towarów i usług częściowo wykorzystywanych do działalności gospodarczej, a częściowo do działalności statutowej JST,
odliczenia były dokonywane z zachowaniem stosownych proporcji. Jednakże jedna JST (Gmina Miejska Łódź) - jej 196 jednostek
organizacyjnych – nie przestrzegała w 2017 r. obowiązku stosowania metody proporcjonalnego odliczenia VAT. W sposób niejednolity
dokonywano odliczeń od wydatków ponoszonych na pojazdy samochodowe wykorzystywane do działalności gospodarczej oraz statutowej JST, co
było spowodowane niejednoznacznymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.”.

ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | tel. +48 (22) 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl
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ustawa o VAT, na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku
od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605 - druk
sejmowy 3077) w kontekście zasad dotyczących odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków
związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do działalności gospodarczej
podatnika oraz do jego użytku prywatnego (celów mieszanych) regulowanych w art. 86a ustawy
o VAT. Uważam także, że nie mogą stanowić podstaw do podjęcia działań legislacyjnych przez
Ministra Finansów (w zakresie art. 86 ust. 2a i art. 86a ustawy o VAT) jedynie wnioski Najwyższej
Izby Kontroli poparte, jak wynika z przedstawionej Informacji o wynikach kontroli NIK,
wyłącznie informacjami z nielicznych interpretacji indywidualnych, braku oceny orzecznictwa
w tym zakresie, a także informacji z występujących rozbieżnych poglądów doktryny.
Jako argument przemawiający za realizacją przez Ministra Finansów ww. wniosku de lege ferenda
nie powinien być również uznany powołany na stronie 64 Informacji Najwyższej Izby Kontroli
wniosek dotyczący zastosowania przez jednostki samorządu terytorialnego obu regulacji ustawy
o VAT (w zakresie art. 86 ust. 2a i art. 86a ust. 2-14 ustawy o VAT), który został wywiedziony
przez NIK z odpowiedzi na interpelację poselską nr 30157. Odpowiedź Ministra Finansów z dnia
27 stycznia 2015 r. na interpelację nr 30157 z dnia 18 grudnia 2014 r. Panów Posłów Bogdana
Rzońcy i Jana Warzechy w sprawie stosowania prewspółczynnika, o którym mowa w projekcie
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
do pojazdów samochodowych, od których podatnik może odliczyć 50% podatku VAT3 dotyczyła
wszystkich podatników VAT, nie wyłącznie w odniesieniu do JST, a same pytania zawarte
w interpelacji nie były związane z centralizacją rozliczeń w VAT.
Ponadto Minister Finansów udzielił odpowiedzi na ww. interpelację poselską na etapie
wniesionego do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy nr 3077) wprowadzającego od 2016 r.
do ustawy o VAT rozwiązania w zakresie tzw. prewspółczynnika proporcji zawartego w art. 86
ust. 2a – 2h ustawy o VAT.
Tematyka odliczenia wydatków związanych z samochodami przez JST jest przedstawiona
w Broszurze informacyjnej z dnia 24 listopada 2016 r. Centralizacja rozliczeń w podatku VAT
jednostek samorządu terytorialnego (ww. broszurę przywołuje także NIK na stronie 64 Informacji,
w przypisie nr 301).
Mając powyższe na uwadze, traktuję postulat de lege ferenda, jako sygnał w zakresie potrzeby
zbadania prawidłowości wykładni przepisów o VAT dotyczących odliczania VAT przez JST,
w tym także co do ustalenia ewentualnej konieczności podjęcia przez Ministra Finansów
stosownych działań. Ustalenie tych kwestii wymaga w pierwszej kolejności zbadania (przez Szefa KAS)
ewentualnych nieprawidłowości/rozbieżności związanych z linią interpretacyjną przepisów o VAT
dotyczących odliczania przez JST podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych
z samochodami wykorzystywanymi do celów statutowych oraz działalności gospodarczej.
Zauważyć także należy, że system podatku VAT w Unii Europejskiej podlega harmonizacji,
co oznacza, że państwa członkowskie zobowiązane są do przestrzegania zgodności krajowych
3

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6CCF0592&view=null.
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przepisów w zakresie podatku VAT z regulacjami wynikającymi z prawa unijnego. Z tych też względów
regulacje przyjęte w przepisach ustawy o VAT muszą być zgodne w szczególności z przepisami
dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku
od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006, str. 1, z późn. zm.) – dalej „dyrektywa VAT”.
Dyrektywa ta nakreśla zasady funkcjonowania systemu VAT wskazując m.in. zasady odliczania
podatku naliczonego. Uniemożliwia ona również państwom członkowskim UE dowolne kształtowanie
tych zasad. Oceny prawidłowości krajowych unormowań w zakresie prawa do odliczenia podatku
VAT z zastosowaniem przepisów o VAT dotyczących tzw. prewspółczynnika (art. 86 ust. 2a-2 h
ustawy o VAT) w kontekście zasady neutralności, dokonał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w wyroku w dniu 8 maja 2019 r. w sprawie C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
w Polkowicach. TSUE nie zakwestionował wskazanych rozwiązań w ustawie o VAT.
Biorąc pod uwagę, że zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zawarte w przepisach
ustawy o VAT pozostają w zgodności z dyrektywą VAT, a regulacje dotyczące tzw. prewspółczynnika
proporcji stanowią rozwiązanie doprecyzowujące w zakresie odliczania VAT, to podejmowanie
nieuzasadnionych działań legislacyjnych w powyższym zakresie stanowiłoby niedopuszczalne
naruszenie owej zgodności z dyrektywą VAT.
Jednocześnie, jeśli zostanie zidentyfikowana skala ewentualnych nieprawidłowości lub wątpliwości
dotyczących wykładni przepisów o VAT w zakresie odliczania VAT od wydatków na pojazdy
samochodowe w JST (co, jak wskazano będzie przedmiotem ustaleń przez Ministra Finansów) –
zostanie odpowiednio wyartykułowane przez Ministra Finansów poprzez podjęcie stosownych
działań prawnych.
Z kolei, we wniosku de lege ferenda zawartym w punkcie 1b Informacji, Najwyższa Izba
Kontroli wskazuje, że Minister Finansów powinien podjąć działania legislacyjne mające na celu
wyraźne określenie w przepisach prawa organu JST właściwego do regulowania w akcie rangi
wewnętrznej mechanizmu wznowienia wydatków budżetowych. Najwyższa Izba Kontroli podnosi,
że choć Ministerstwo Finansów w wydanych na tę okoliczność wyjaśnieniach wskazało, iż
w sprawozdaniu Rb-27S, dochody powinny być ujmowane w kwotach netto (bez VAT), to istnieją
wątpliwości interpretacyjne, czy nie stoi to w sprzeczności m.in. z kasową zasadą wykonania
budżetu, o której mowa w ustawie o finansach publicznych.
Należy zauważyć, że kwestia ta wymaga rozważenia, jednakże nie tylko w zakresie rozliczeń podatku
VAT, ale w odniesieniu do wszystkich wydatków budżetowych. O ile kontrola NIK dotyczyła tylko
jednostek samorządu terytorialnego, to kwestia wznowienia wydatków budżetowych dotyczących
wszystkich jednostek sektora finansów publicznych otrzymujących środki z budżetu państwa, z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednostki budżetowe.
Zgłaszam też komentarz do wniosku de lege ferenda zawartego w punkcie 2 i wniosku
systemowego zawartego w punkcie 3 (na stronie 20 Informacji) „podjąć działania legislacyjne
zmierzające do wprowadzenia do Ordynacji podatkowej przepisu wskazującego na zasadność wydania
interpretacji ogólnej w sytuacjach, kiedy w analogicznych stanach prawnych i faktycznych o wydanie
interpretacji indywidualnych w swych jednostkowych sprawach zwraca się wielu podatników;
wydawać w większym niż dotychczas zakresie interpretacje ogólne, a w przypadku wątpliwości co do
wydania takiej interpretacji w sytuacjach, gdy w analogicznych stanach prawnych i faktycznych
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o wydanie interpretacji indywidualnych zwraca się wielu podatników, np. JST, podejmować stosowną
inicjatywę legislacyjną w celu doprecyzowania przepisu prawa podatkowego.”.
Uprzejmie wskazuję, że powyższa propozycja Najwyższej Izby Kontroli nie jest zasadna z perspektywy
mechaniki funkcjonowania instytucji prawnej, jaką są interpretacje ogólne. Po pierwsze, nieostre kryterium
liczby podatników może być rozumiane w sposób zróżnicowany i przez to tylko jako względnie wiążące
mogłoby nie wpłynąć na usprawnienie praktyki wydawania interpretacji ogólnych. Po drugie, kryterium
liczby podatników nie ma pierwszorzędnego charakteru drugorzędne z punktu widzenia ustawowego
celu działania Ministra Finansów, tj. zapewnienia jednolitości stosowania przepisów prawa podatkowego.
Podzielam natomiast pogląd, że zagadnienia, o które dopytują się podatnicy we wnioskach o wydanie
interpretacji indywidualnych powinny stanowić cenne źródło informacji na temat potencjalnie
potrzebnych zmian legislacyjnych. W tym zakresie analizujemy takie wnioski celem oceny, czy w danym
obszarze nie jest konieczna zmiana natury legislacyjnej.
W odniesieniu do wniosku de lege ferenda wskazanego w punkcie 3 Informacji oznajmiam,
że do Ministerstwa Finansów nie dochodziły sygnały z jednostek samorządu terytorialnego (JST),
iż formularz NIP-2 nie uwzględnia specyfiki niektórych podatników, w tym JST, prowadzących
działalność gospodarczą pod wieloma adresami. Wobec powyższego, nie jest możliwe w pełni,
odniesienie się do przekazanych informacji bez przeprowadzenia wnikliwej analizy.
Wzór formularza zgłoszenia identyfikacyjnego i zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-2 jest określany
na podstawie upoważnienia ustawowego (art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r.
o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170).
Zakres przedmiotowy tego wniosku wynika z przepisów ww. ustawy, a dokładnie z art. 5 ust. 3.
Wśród wymienionych danych nie ma szczególnych odniesień do jednostek samorządu terytorialnego,
tak jak jest to w przypadku np. podatkowych grup kapitałowych (art. 5 ust. 3 pkt 3), nie ma również
wymogu podawania miejsc prowadzenia działalności w powiązaniu tych miejsc z przedmiotem
działalności i stosowanym w tych miejscach (lub przez stosowne jednostki) rachunków.
Zgłoszenia te są źródłem danych dla Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników
(dalej: CRP KEP), który jest rejestrem podatników (i płatników), a nie miejsc prowadzenia działalności
i ich szczegółowego opisu. Powyższe oznacza, że z tytułu podatków innych niż VAT, w tym CIT
i PIT, jednostki samorządu terytorialnego mogą być podatnikami. Do nich również ma zastosowanie
zgłoszenie NIP-2. W zgłoszeniu NIP-2 wskazuje się miejsca prowadzenia działalności (adres),
przedmiot wykonywanej działalności (wg PKD) i rachunki w kontekście podmiotu-podatnika,
a nie w kontekście konkretnych miejsc, jeśli mogłoby ich być więcej niż jedno. Jednakże
kierunkowe przyjęcie przedstawionego przez Najwyższą Izbę Kontroli wniosku de lege ferenda
oznaczałoby konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych w ww. ustawie, np. poprzez
dodanie punktu w art. 5 ust. 3 ww. ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
doprecyzowującego (rozszerzającego) zakres danych JST obowiązkowo zgłaszanych do CRP KEP
poprzez dokonanie zgłoszenia NIP-2. Oznaczałoby to również konieczność przebudowy zarówno
samego systemu CRP KEP jak i obsługującej aplikacji. W ustawie zmieniającej należałoby
uwzględnić przepisy przejściowe, obligujące JST to uzupełnienia stosownych danych. Poprawa stanu
danych w tym zakresie wymagałaby radykalnego zdyscyplinowania JST.
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Pragnę też zauważyć, że kwestie poruszone w przedmiotowej kontroli obejmują zagadnienie z obszaru
podatku od towarów i usług, zatem warto rozważyć, zgłaszanie odpowiednich danych
uszczegóławiających sytuację w zakresie JST, w ramach zgłoszeń VAT.
Z kolei, odnosząc się do wniosków Najwyższej Izby Kontroli dotyczących podjęcia przez
Ministra Finansów działań interpretacyjnych lub wyjaśniających mających na celu wyraźne
określenie co jest lub może być uznane za schemat podatkowy w VAT w działalności JST (wnioski
o podjęcie działań interpretacyjnych) informuję, że definicja schematu podatkowego została
określona w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 900, z późn. zm.) – dalej ustawy O.p. Co istotne, jest ona determinowana treścią przepisów
Dyrektywy Rady (UE) 2018/8224, która wymaga prawidłowej implementacji przez wszystkie
państwa członkowskie, w tym Polskę. Minister Finansów, mając na względzie, że przepisy działu III,
rozdziału 11a ustawy O.p. wprowadzają do polskiego systemu prawnego nową instytucję
zdecydował się wydać objaśnienia podatkowe z dnia 31 stycznia 2019 r.5 Należy także zauważyć,
że przepisy Dyrektywy nie uprawniają państw członkowskich do tworzenia tzw. białych (ani też
tzw. czarnych list) wskazujących na uzgodnienia, które w świetle przepisów nakładających
obowiązki w zakresie raportowania o schematach podatkowych nigdy nie będą uznawane
za schemat podatkowy (lub zawsze będą uznawane za taki schemat). Wydaje się, że możliwe
działania administracji skarbowej mogą ograniczać się do wydawania wyjaśnień, objaśnień,
zawierających ogólne wytyczne w tym zakresie. Objaśnienia podatkowe z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sposób systemowy przedstawiają interpretację przepisów w zakresie obowiązków raportowania
o schematach podatkowych. Objaśnienia podatkowe skierowane są do wszystkich podmiotów
zobowiązanych do stosowania tych przepisów, w tym jednostek samorządu terytorialnego.
Minister Finansów wychodząc naprzeciw postulatom szeregu podmiotów napotykających problemy
interpretacyjne ze stosowaniem nowych rozwiązań prawnych powołał grupę opiniodawczo – doradczą
Forum MDR6. Do zadań Forum MDR należy opracowywanie i przedstawianie Ministrowi
Finansów opinii, analiz, wniosków oraz propozycji dotyczących usprawnienia i uszczelnienia
funkcjonowania systemu podatkowego w zakresie przepisów odnoszących się do informowania
o schematach podatkowych.
Pierwsze posiedzenie Forum MDR odbyło się w dniu 21 października 2019 r. podczas tego
posiedzenia wypracowano koncepcje stworzenia czterech grup roboczych. Zakres prac jednej
z grup tematycznych obejmuje wpływ regulacji MDR na jednostki samorządu terytorialnego.
Prace wszystkich grup roboczych Forum MDR zakończyły się w lutym 2020 r., niemniej jednak
stan epidemii choroby COVID-19 uniemożliwił przyjęcie raportów prac tych grup podczas
planowanego posiedzenia Forum MDR w marcu 2020 r.
Wynik prac Forum MDR powinien wpłynąć na prace w zakresie aktualizacji objaśnień
podatkowych z dnia 31 stycznia 2020 r. Efekt prac grupy roboczej, która analizowała wpływ
regulacji MDR na jednostki samorządu terytorialnego również będzie brany pod uwagę w trakcie
4 Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej

automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień
transgranicznych (Dz. Urz. UE L 139 z 5.06.2018, str. 1; „Dyrektywa")
5 https://www.podatki.gov.pl/mdr/objasnienia-podatkowe-mdr/
6 https://www.podatki.gov.pl/mdr/forum-mdr/
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przedmiotowych prac. Należy też podkreślić, że analiza pozostałych grup roboczych Forum MDR
wpłynie pozytywnie na lepsze zrozumienie, co jest lub może być uznane za schemat podatkowy
w VAT, nie tylko w działalności JST.
Dodatkowo, niejasny wydaje się postulat zmiany systemowej dotyczący przeanalizowania przez
Ministra Finansów wpływu regulacji o schematach podatkowych na działalność JST (na stronie
21 Informacji, w punkcie 4c).
W części dotyczącej wniosku systemowego zawartego w punkcie 4a, dotyczącego
przeanalizowania przyczyny niekorzystnego z punktu widzenia budżetu Państwa nieuzyskiwania
dochodów z VAT od JST (większe zwroty VAT od dokonywanych wpłat) informuję, że
przeprowadzona zostanie, pod tym kątem, analiza danych dostępnych w Hurtowniach danych.
W odniesieniu do wniosku systemowego przedstawionego w punkcie 5 nadmieniam, że
w Informacji (na stronie 17) wskazano między innymi, że „Ministerstwo Finansów nie prowadziło
statystyk w zakresie przekazywania przez JST informacji o schematach podatkowych w VAT, gdyż system
informatyczny (MDR), w którym gromadzone są te dane nie posiadał narzędzi analitycznych
pozwalających na raportowanie tego rodzaju danych. Dopiero na etapie tworzenia znajdował się moduł
analityczny systemu MDR, co umożliwi w przyszłości tworzenie takich raportów (…).”.
Dalej Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż „mając na uwadze zagwarantowanie właściwego
wypełniania przez JST obowiązków podatników VAT oraz podejmowania przez nie odpowiednich
działań w celu pełnej realizacji swoich uprawnień jako podatników VAT, Minister Finansów winien (…)
uruchomić moduł analityczny systemu informatycznego dotyczącego schematów podatkowych (MDR),
umożliwiający tworzenie raportów na temat przekazywanych informacji o schematach podatkowych
w VAT.” (strona 20-21 Informacji).
W związku z powyższym uprzejmie wskazuję, że w ramach obecnie prowadzonego projektu pn.
„Wdrożenie systemu wymiany informacji o schematach podatkowych z UE (Mandatory
Disclosure Rules) [MDR2]”, w którym uczestniczą pracownicy Ministerstwa Finansów – jest
opracowywany oraz wdrażany do użycia tzw. moduł analityczny systemu informatycznego MDR
pozwalający na przeprowadzanie analizy raportowanych informacji o schematach podatkowych,
między innymi w zakresie rodzaju wskazywanego podatku. Prace w ramach powołanego wyżej
projektu trwają aktualnie zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.
Odnosząc się do wniosku systemowego zawartego w punkcie 6 Informacji (na stronie 21)
informuję, że ustawą z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od
towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację
projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280), zwolniono do dnia 31 grudnia 2016 r.
jednostki samorządu terytorialnego z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku
należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w zakresie czynności wykonywanych przez ich
jednostki organizacyjne, jeżeli te jednostki organizacyjne w dniu poprzedzającym dzień podjęcia
wspólnego rozliczania z jednostką samorządu terytorialnego korzystały ze zwolnienia z takiego
obowiązku. Zwolnienie z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas dla jednostek samorządu
terytorialnego było kontynuowane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
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16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu
kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu
kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2454, z późn. zm.). W obecnie obowiązującym rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia
ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519) utrzymano powyższy tytuł
zwolnieniowy do dnia 31 grudnia 2021 r. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy z dnia 5 września
2016 r., jednostki samorządu terytorialnego, których jednostki organizacyjne dokonujące
sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników
ryczałtowych, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, były obowiązane zgodnie
z przepisami prawa podatkowego dotyczącymi podatku do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot
podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, mogły nadal wykorzystywać kasy,
za pomocą których jednostki organizacyjne rozpoczęły prowadzenie tej ewidencji i które były
przez nie wykorzystywane na dzień poprzedzający dzień podjęcia wspólnego rozliczania
z jednostką samorządu terytorialnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2018 r.
Dodatkowo, przedstawiam wyjaśnienia do treści Informacji o wynikach kontroli.
Odnośnie aspektu posługiwania się pojęciami nieostrymi w przepisach ustawy O.p.,
czy też wyliczenia sytuacji, do których mogą powstać obowiązki informacyjne w zakresie
raportowania schematów podatkowych (na stronie 50 Informacji) uprzejmie wskazuję, iż
przedmiotowe przepisy wpisują się w szeroko rozumianą politykę walki z oszustwami podatkowymi,
w której wykorzystuje się z istoty rzeczy sformułowania (zwroty) ogólne. Informacja zawiera
swego rodzaju wyliczenie dotyczące tego, co może być uznane za schemat podatkowy przy
specyfice JST. W mojej ocenie, jedynie analiza poszczególnych uzgodnień może doprowadzić
do stwierdzenia, czy w danym przypadku powstanie obowiązek informacyjny w tym zakresie.
Należy uznać, że przykłady zawarte w Informacji nie powinny być traktowane, jako przykłady uzgodnień,
które w każdym przypadku będą stanowiły schematy podatkowe. Należy przy tym podkreślić, iż
Minister Finansów nie ma instrumentów prawnych tworzenia list uzgodnień, do których
kategorycznie powstaje lub nie powstaje obowiązek informacyjny MDR.
W treści Informacji wskazuje się także na kwestię skierowanych do Ministra Finansów petycji.
W odpowiedzi na petycje skierowane przez jednostki samorządu terytorialnego w lutym 2019 r.
Minister Finansów7 szczegółowo przedstawił swoje stanowisko uzasadniające działania związane
ze stosowaniem przepisów działu III, rozdziału 11a ustawy O.p. Wskazano m.in. ograniczenia
związane z obowiązkiem stosowania Dyrektywy Rady z 25 maja 2019 r. 2018/822 oraz możliwe
działania związane z aktualizacją objaśnień podatkowych z dnia 31 stycznia 2020 r.
W Informacji (na stronie 54 i następnych) wskazano, iż „NIK zwróciła uwagę na
niejednolite stanowisko organów nadzorczych oraz praktykę kontrolowanych JST w sprawie ustalenia
organu właściwego do uregulowania, w akcie rangi wewnętrznej, mechanizmu wznawiania wydatków
budżetowych w JST. W 13 kontrolowanych jednostkach uregulowania takie wynikały z zarządzeń
prezydentów miast i starostów, z wyjątkiem jednej jednostki (SP Częstochowa), w której uregulowania
te wynikały z uchwały rady powiatu”.
7

https://www.gov.pl/web/finanse/luty-2019-r-petycje
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W ocenie NIK (na stronie 55) „Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych, uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty
wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków
w tym roku budżetowym. Z kolei uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków
dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu państwa (ust. 2). Żaden
przepis rangi ustawowej, ani też żadne z obowiązujących rozporządzeń nie regulują możliwości
wznawiania wydatków przez samorządowe jednostki budżetowe. Zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych, podstawą gospodarki finansowej JST w danym roku budżetowym jest uchwała
budżetowa. Uchwała budżetowa, poza wskazaniem łącznej kwoty planowanych dochodów i wydatków,
określa także inne postanowienia, których obowiązek zamieszczenia w uchwale budżetowej wynika
z postanowień organu stanowiącego JST (art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 10 ww. ustawy). Z kolei za wykonanie
budżetu gminy odpowiedzialny jest wójt (art. 247 ust. 1 tej ustawy)”.
Najwyższa Izba Kontroli wskazała również (na stronie 55), że „w piśmiennictwie i orzecznictwie
panuje zgodność poglądów, co do tego, że w świetle art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jako przepis szczególny w stosunku do art. 18 ust. 1 tej ustawy) i art. 247 ust. 1
ustawy o finansach publicznych, jeżeli uprawnienie lub obowiązek związany z wykonaniem budżetu
nie zostanie przypisany jednoznacznie do żadnego z organów gminy, to organem właściwym jest organ
wykonawczy, nie zaś organ stanowiący. Pogląd taki znajduje swe potwierdzenie w stanowisku
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w stanowisku Przewodniczącej Krajowej Rady
Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz w piśmiennictwie. Natomiast ministerstwo finansów
w dodatkowych wyjaśnieniach w zakresie centralizacji rozliczeń VAT stwierdziło, że w celu
ujednolicenia rozliczeń z tytułu zwrotów VAT możliwe jest stosowanie przez JST analogicznych
rozwiązań jak dla państwowych jednostek budżetowych, poprzez uregulowanie tej kwestii na podstawie
art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych. Aby zatem JST mogły skorzystać z możliwości
wznawiania wydatków budżetowych, niezbędne są w tym zakresie odpowiednie postanowienia organu
stanowiącego”.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli Powyższe dwa sprzeczne ze sobą kierunki interpretacyjne wskazują
na niedoskonałość regulacji prawnych w ważnej materii dotyczącej działalności ustrojowej JST.
Odnośnie ewentualnego doprecyzowania w przepisach trybu stanowienia o stosowaniu
mechanizmu wznawiania wydatków w trakcie roku budżetowego w jednostkach samorządu
terytorialnego, uprzejmie wskazuję, że dopiero wynik dokonanych prac koncepcyjnych będzie
przesądzał o konieczności podjęcia prac legislacyjnych, a także wyborze aktu prawnego, w którym
powinna znaleźć się ta regulacja. Do tego czasu brak było sygnałów poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego dotyczących problemów z powyższego zakresu, których oczekiwanym
rozwiązaniem byłoby podjęcie zmiany obowiązującego prawa.
W odniesieniu do sformułowania „Od 1 lipca 2020 r. JST będą przesyłały zmodernizowany
plik JPK_VAT, który zastąpi deklaracje dotyczące tego podatku.”, pragnę podkreślić, że
planowane jest kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów związanych ze
stosowaniem przez podatników nowego JPK_VAT (wcześniejsze przesunięcie z 1 kwietnia
na 1 lipca 2020 r. dotyczyło jedynie dużych przedsiębiorców). Stosowna poprawka odraczająca
wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT dla wszystkich podatników o 3 miesiące, tj. z 1 lipca
8
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na 1 października 2020 r. została przyjęta przez Sejm w ustawie z dnia 4 czerwca 2020 r.
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności
finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Jednocześnie prowadzone są prace
nad przesunięciem terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach
podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z późn. zm.)
z 1 lipca na 1 października 2020 r.

Z upoważnienia Ministra Finansów
Anna Chałupa
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
/pismo zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego
przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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6.7. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra Finansów
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