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Tomasz Groszyk

Rozdział I. Koncepcja centralizacji.
Procedury obiegu dokumentów i instrukcje
podatkowe

1. Wprowadzenie
Centralizacja rozliczeń VAT w JST jest już przesądzona. W przyjętej przez Sejm
22.7.2016 r. ZasRozlVATU jako graniczny termin scentralizowania rozliczeń VAT w sa-
morządzie wskazano na 1.1.2017 r. Proces zmiany wieloletniej praktyki VAT, która prze-
widywała odrębne rozliczanie dla celów VAT gminy i jej jednostek oraz zakładów bu-
dżetowych, rozpoczął się jednak już w momencie wydania 24.6.2013 r. uchwały przez
NSA (I FPS 1/13, Legalis). Przesądzającym w kwestii zmiany dotychczasowej praktyki
traktowania na gruncie VAT jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego był na-
tomiast wyrok TSUE z 29.9.2015 r. (sprawa C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Mi-
nistrowi Finansów). Orzeczenie to, poza uznaniem, że samorządowe jednostki organi-
zacyjne nie mają statusu odrębnego od gminy podatnika VAT (nie spełniają przesłanki
samodzielności) wskazywało również, że dotychczasowa praktyka w tym zakresie w Pol-
sce (tj. od dnia akcesji do UE) nie była właściwa, a tym samym centralizacja rozliczeń
VAT w samorządzie powinna nastąpić również wstecznie. Ta druga teza TSUE uderzała
w wieloletnią praktykę rozliczania VAT w Polsce, gdyż zarówno JST (a przynajmniej zna-
cząca ich większość), jak i organy podatkowe oraz inne organy publiczne (np. instytucje
przyznające dofinansowanie w ramach funduszy UE) traktowały gminę i jej jednostki or-
ganizacyjne jako odrębnych podatników VAT.

Obowiązkowe wdrożenie wstecznej centralizacji VAT oznaczałoby z pewnością zarówno
dla samorządów, jak i innych podmiotów publicznych trudne do oszacowania negatywne
konsekwencje. Inną sprawą jest, że JST działały w tym zakresie w zaufaniu do organów
podatkowych, które nawet po uchwale NSA z 2013 r. np. w indywidualnych interpreta-
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cjach podatkowych jednoznacznie potwierdzały odrębność VAT gminy (powiatu czy wo-
jewództwa) i jej jednostek budżetowych.

Zarówno powyższe, jak i inne przesłanki (np. konieczność określenia statusu VAT sa-
morządowych zakładów budżetowych) spowodowały, że ustawodawca zdecydował się
na wprowadzenie regulacji prawnych (ZasRozlVATU), które porządkują i w sposób szcze-
gólny (odmienny od zasad ogólnych regulacji VAT) regulują nowe zasady rozliczania
VAT w samorządach. Warto w tym miejscu podkreślić, że jakkolwiek proces projektowa-
nia ZasRozlVATU przebiegał bardzo długo i burzliwie (strona samorządowa zgłaszała
wiele uwag w toku prac projektowych i legislacyjnych), a sama ustawa z pewnością
w co najmniej kilku aspektach zawiera kontrowersyjne uregulowania, jej obowiązywanie
od 1.9.2016 r. jest bardzo pożądane. Gdyby bowiem ZasRozlVATU nie została wprowa-
dzona, centralizacja VAT musiałaby zostać dokonana wyłącznie na podstawie orzecze-
nia TSUE, a zatem po pierwsze z obligatoryjną mocą wsteczną, po drugie bez gwarancji
przejęcia przez budżet państwa zobowiązań z tytułu konieczności zwrotu środków UE
z uwagi na zmianę kwalifikowalności VAT w projektach realizowanych przez samorząd,
a po trzecie w oparciu o ogólne zasady VAT, które w przypadku scentralizowania rozli-
czeń VAT powodowałyby liczne problemy i niejasności (np. kasy fiskalne, przejęcie po-
stępowań podatkowych).

2. Ogólna koncepcja centralizacji
Wdrożenie scentralizowanego rozliczenia VAT przez JST wiąże się z ponownym określe-
niem obowiązujących w niej zasad obiegu dokumentów. W modelu zdecentralizowanym
raportowanie własnych zakupów i sprzedaży spoczywało na poszczególnych jednost-
kach budżetowych. W rejestrach podatkowych danej JST wykazywano natomiast trans-
akcje, których stroną była ta jednostka w ścisłym znaczeniu.

Poza rozliczeniami JST samodzielne rozrachunki prowadziła część jednostek organiza-
cyjnych gospodarki budżetowej powołanych przez ten podmiot. Odrębne deklaracje skła-
dały np. jednostki odpowiedzialne za administrowanie, m.in.:

1) obiektami sportowymi,
2) centrami kultury,
3) cmentarzami,
4) centrami turystycznymi,
5) ogrodami zoologicznymi.

Przygotowanie skonsolidowanej deklaracji gminy1 jako jednego podatnika będzie proce-
sem znacznie bardziej złożonym niż zsumowanie danych z cząstkowych deklaracji po-
szczególnych jednostek organizacyjnych sporządzanych na dotychczasowych zasadach.

Raportowaniu do celów VAT nie będą już podlegały transakcje między jednostkami or-
ganizacyjnymi danej gminy. Będą one stanowić przepływy zasobów neutralne dla tego

1  Proces centralizacji dotyczy gmin, powiatów i województw. Poniższe zasady znajdują analogiczne zastoso-
wanie w odniesieniu do JST wszystkich stopni.
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podatku. Podlegające opodatkowaniu zakupy i sprzedaż na podstawie umów z podmio-
tami trzecimi zostaną natomiast uwzględnione w deklaracji skonsolidowanej składanej
do urzędu skarbowego.

Skonsolidowane deklaracje będą zawierały dodatkowo dane dotyczące transakcji za-
wieranych przez jednostki korzystające dotychczas z podmiotowego zwolnienia z VAT
na podstawie art. 113 VATU (w tym przede wszystkim instytucje oświatowe).

Skarbnik JST lub inna osoba, którym powierzono prowadzenie rozliczeń, będzie w scen-
tralizowanym modelu odpowiadać za poprawność danych dostarczanych z wielu źródeł.
Istotne jest, aby w nowych okolicznościach informacje niezbędne do sporządzenia i zło-
żenia skonsolidowanej deklaracji do urzędu skarbowego były poprawne i przekazywane
odpowiednio wcześnie.

Ważne

Przed wdrożeniem zasady centralizacji każda jednostka organizacyjna składała własną deklarację
do 25. dnia następnego miesiąca (kwartału). Po zmianie zasad rozliczeń w tym terminie będzie
wysyłana deklaracja skonsolidowana. Dane dotyczące poszczególnych jednostek będą musiały być
więc przygotowane z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Warianty prowadzenia scentralizowanych rozliczeń

3.1. Zagadnienia ogólne

Obowiązujące obecnie przepisy o VAT, a także regulacje projektowane, pozostawiają gmi-
nom dużą swobodę organizacji obiegu dokumentów w ramach scentralizowanego po-
datnika.

Teoretycznie możliwa jest sytuacja, w której wszelkie faktury zakupowe wpływają bez-
pośrednio na poziom jednostki samorządu (tj. do urzędu gminy), w tym miejscu wysta-
wiane są również faktury sprzedażowe. Gdyby gmina przyjęła takie rozwiązanie, sporzą-
dzałaby skonsolidowaną deklarację VAT na zasadach analogicznych do obowiązujących
obecnie. Różnica polegałaby wyłącznie na większym zakresie danych uwzględnianych
na poziomie urzędu gminy. Obecnie rozliczenia na tym etapie obejmują tylko faktury
wystawiane przez urząd obsługujący jednostkę samorządu (w imieniu gminy) lub przez
niego otrzymywane (w imieniu gminy)2. Po wdrożeniu centralizacji gmina opracowywa-

2  W przeszłości istniały poważne wątpliwości, czy jako podatnik VAT powinna być zarejestrowana gmina czy
urząd gminy. Obecnie nie powinno ulegać już wątpliwości, że podatnikiem powinna być właśnie gmina. W pi-
śmie Ministerstwa Finansów do dyrektorów IS i naczelników US z 18.5.2005 r. (OS5-065-171-MG/2633/05),
stwierdzono, że: „o ile zatem zgłoszenia rejestracyjnego dla celów opodatkowania podatkiem od towarów
i usług dokonał w imieniu gminy urząd gminy, to w takiej sytuacji należałoby dokonać aktualizacji zgłoszenia
rejestracyjnego VAT przez zmianę nazwy z «urzędu gminy» na «gminę»”. W praktyce część JST w dalszym ciągu
nie dostosowała się do tych wytycznych. Dokonywanie procesu centralizacji rozliczeń jest dobrym momentem,
aby uporządkować kwestię rejestracji.
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łaby natomiast rejestry zakupów i sprzedaży na podstawie dokumentów źródłowych do-
kumentujących transakcje:

1) uwzględniane w deklaracji gminy przed centralizacją,
2) uwzględniane w deklaracjach jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za-

rejestrowanych jako podatnicy VAT czynni,
3) zawierane przez jednostki organizacyjne korzystające z podmiotowego zwolnienia

z VAT.

Model, w którym na poziomie gminy prowadzone są całościowe rejestry, ma jednak wiele
mankamentów:

1) poziom wiedzy dotyczącej poszczególnych transakcji zakupu i sprzedaży jest naj-
wyższy w obrębie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego uczestniczą-
cego w tej czynności; służby księgowe tego podmiotu są w stanie znacznie szybciej
przyporządkować na bieżąco wystawiony lub otrzymany dokument do danego za-
mówienia oraz zweryfikować ich poprawność niż osoby zatrudniane przez urząd
gminy; informacje, dzięki którym możliwe jest ustalenie zakresu przysługującego
gminie prawa do odliczenia podatku naliczonego, są łatwiej dostępne na pozio-
mie jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego; z doświadczeń związanych
z przeprowadzaniem procesu centralizacji w gminach, które zdecydowały się już
na wdrożenie nowego modelu wynika, że pracownicy poszczególnych jednostek
organizacyjnych są w stanie sprawniej niż ich odpowiednicy na poziomie urzędu
gminy potwierdzać zasadność dokonywanych korekt faktur oraz gromadzić dane
na potrzeby czynności sprawdzających lub kontroli podatkowych prowadzonych
przez urzędy skarbowe;

2) zgromadzenie kompetencji do przygotowania wspólnych rejestrów zakupów
i sprzedaży w urzędzie gminy nie wyklucza obowiązku uporządkowania prze-
pływów dokumentów między nim a pozostałymi jednostkami budżetowymi i za-
kładami budżetowymi; przeniesienie procesu wystawiania i otrzymywania faktur
na poziom urzędu pozwala na wywiązanie się z obowiązków wynikających z prze-
pisów o VAT, dokumenty źródłowe musiałyby jednak trafiać również do gminnych
jednostek organizacyjnych m.in. ze względów budżetowych, które w znacznej czę-
ści pozostaną niezmienione pomimo centralizacji rozliczeń VAT;

3) stosowanie tego modelu byłoby w większości jednostek samorządu niemożliwe
ze względów praktycznych – przepływ samych deklaracji zbiorczych i ich korekt,
szczególnie w dużych gminach, stanowi poważne wyzwanie organizacyjne; w tej
sytuacji obieg dokumentów źródłowych między poziomem „centralnym” a jednost-
kami organizacyjnymi byłby wymogiem faktycznie niemożliwym do spełnienia.

Z powyższych względów preferowanym przez wiele jednostek rozwiązaniem jest pro-
wadzenie rozliczeń skonsolidowanych częściowo w oparciu o dotychczas wypracowane
reguły. Z drugiej strony, dzięki wprowadzeniu odpowiednich rozwiązań informatycz-
nych, możliwe jest zniwelowanie opisanych powyżej wad prowadzenia ewidencji VAT
na poziomie centralnym. Alternatywnym rozwiązaniem jest włączenie procesu wysta-
wiania i otrzymywania faktur dotyczących transakcji zawieranych przez poszczególne
komórki organizacyjne do kompetencji samorządowych CUW. Powołanie tego typu wy-
specjalizowanych jednostek przewidują obowiązujące od 1.1.2016 r. przepisy (art. 10a–
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10d SamGminU, art. 6a–6d SamPowiatU, art. 8c–8f SamWojU). Utworzenie centrów po-
zwala na ustandaryzowanie zasad rozliczeń skonsolidowanego podatnika i zwiększenie
efektywności zarządzania procesem obiegu dokumentów w gminie.

Poniższe schematy obrazują model przepływu faktur w obu dopuszczalnych wariantach,
tj. podstawowym i z uwzględnieniem CUW.

Schemat 1. Model przepływu
faktur w wariancie podstawowym

Schemat 2. Model przepływu faktur
z uwzględnieniem centrum usług wspólnych

Objaśnienia:

J1–n – poszczególne jednostki organizacyjne gospodarki budżetowej (jednostki budże-
towe, zakłady budżetowe),

UG – urząd gminy,

CUW – centrum usług wspólnych,

FZ – faktury zakupowe otrzymane w związku z nabyciami dokonanymi przez daną jed-
nostkę,

FS – faktury sprzedażowe wystawione w związku ze sprzedażą dokonaną przez daną jed-
nostkę.

3.2. Model podstawowy obiegu deklaracji cząstkowych
i skonsolidowanej

W najprostszym modelu każda jednostka organizacyjna będzie odpowiadać za przygo-
towanie deklaracji cząstkowej na podstawie wystawianych przez nią faktur sprzedaży3

3  Ewentualnie raporty z kas fiskalnych.
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i otrzymywanych faktur zakupu. W wariancie tym podmioty zarejestrowane dotychczas
jako podatnicy VAT czynni będą prowadzić własne rozliczenia na zasadach zbliżonych do
dotychczasowych. Podstawowe różnice w tym zakresie między modelem scentralizowa-
nym i dotychczasowym polegałyby na wyłączeniu raportowania transakcji „wewnętrz-
nych” dokonywanych w obrębie jednego podatnika oraz zmianie adresu, pod który wy-
syłana byłaby deklaracja tej jednostki. Po wdrożeniu scentralizowanych rozliczeń na fak-
turach powinny pojawić się również dodatkowe oznaczenia stron transakcji (wskazanie
sprzedawcy i wystawcy faktury na dokumentach sprzedażowych oraz nabywcy i od-
biorcy faktury – na dokumentach zakupowych). Zamiast do urzędu skarbowego dekla-
racja cząstkowa trafiałaby do urzędu gminy w celu włączenia zawartych w niej danych
do deklaracji skonsolidowanej.

Większe zmiany dotkną jednostki organizacyjne korzystające uprzednio z podmiotowego
zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 VATU. Podmioty te dotychczas nie miały obo-
wiązku prowadzenia pełnych rejestrów VAT zakupów i sprzedaży. Z jednej strony nie wy-
kazywały bowiem podatku należnego do zapłaty na rzecz urzędu skarbowego, natomiast
z drugiej – nie dokonywały odliczenia podatku naliczonego. Po przeprowadzeniu centra-
lizacji korzystanie ze zwolnienia podmiotowego będzie wykluczone4. Jednostki te będą
musiały rozpocząć prowadzenie:

1) pełnego rejestru VAT sprzedaży w celu ustalenia wysokości podatku należnego,
2) ewidencji za pomocą kasy fiskalnej (jeżeli wystąpią przypadki transakcji podlega-

jących fiskalizacji),
3) pełnego rejestru VAT zakupów w celu ustalenia wysokości podatku naliczonego

podlegającego odliczeniu,
4) ewidencji do celów stosowania rocznych i wieloletnich korekt zakresu odliczenia

podatku naliczonego z tytułu zakupów związanych z różnym rodzajami wykony-
wanej działalności.

Na podstawie tych dokumentów powstanie cząstkowa deklaracja danej jednostki organi-
zacyjnej, przekazywana następnie do urzędu gminy w celu umożliwienia sporządzenia
deklaracji skonsolidowanej.

Po wpłynięciu deklaracji cząstkowych z wszystkich jednostek organizacyjnych (zarówno
zarejestrowanych uprzednio jako podatnicy VAT czynni, jak i zwolnionych podmiotowo
przed przeprowadzeniem centralizacji), na poziomie urzędu gminy powstanie deklaracja
skonsolidowana gminy jako jednego podatnika. Dokument ten będzie uwzględniał:

1) dane z poszczególnych deklaracji cząstkowych oraz
2) dane raportowane przed przeprowadzeniem centralizacji na poziomie gminy

(przez urząd gminy).

Skonsolidowana deklaracja za dany miesiąc będzie wysyłana do urzędu skarbowego
w terminie do 25. dnia miesiąca następnego.

4  Limit sprzedaży uzasadniający skorzystanie z podmiotowego zwolnienia z VAT liczony łącznie dla całej JST
niewątpliwie zostanie przekroczony.
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Obieg deklaracji cząstkowych i skonsolidowanej przedstawia schemat poniżej.

Schemat 3. Obieg deklaracji cząstkowych i skonsolidowanej

Objaśnienia:

J1-n – poszczególne jednostki organizacyjne gospodarki budżetowej (jednostki budże-
towe, zakłady budżetowe),

UG – urząd gminy,

US – urząd skarbowy.

3.3. Model obiegu dokumentów z uwzględnieniem osobnej
deklaracji zbiorczej dla sektora oświaty

Przepisy o VAT pozostawią JST dużą dowolność w kształtowaniu struktury aparatu we-
wnętrznego odpowiedzialnego za powstanie skonsolidowanej deklaracji. Gminy mają za-
tem dużą swobodę w doborze optymalnego modelu i powinny kierować się w tym zakre-
sie względami praktycznymi.

Nowe zasady rozliczania VAT będą zapewne najtrudniejsze do wdrożenia w jednostkach
budżetowych, które dotychczas (z uwagi na zwolnienie podmiotowe) w ogóle nie rozli-
czały VAT. W tych jednostkach wiedza i doświadczenie merytoryczne w zakresie VAT są
najniższe (ze względu na brak potrzeby posiadania takich kwalifikacji przed centraliza-
cją rozliczeń VAT), co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia błędów. Znaczna część tych
podmiotów zalicza się do sektora oświatowego (żłobki, przedszkola, szkoły różnych po-
ziomów).

Jednostki oświatowe stanowią dość jednolitą grupę z wyraźnymi cechami wspólnymi
istotnymi z punktu widzenia VAT:

1) występująca w nich sprzedaż podlegająca opodatkowaniu VAT to przede wszystkim
najem:
a) sal lekcyjnych,
b) sal gimnastycznych,
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c) powierzchni pod sklepiki szkolne,
d) powierzchni reklamowej;

2) istotną część sprzedaży (poza najmem) stanowią usługi wyżywienia dla podopiecz-
nych, pracowników danej jednostki lub osób trzecich;

3) zakupy bieżące i inwestycyjne zaliczają się w większości do jednej z następujących
kategorii:
a) nabycie mediów,
b) remonty, modernizacje i termomodernizacje budynków szkolnych lub sal gim-

nastycznych,
c) budowa dodatkowych pomieszczeń szkolnych lub sal gimnastycznych.

Podobieństwa między zakresem działalności jednostek oświatowych oraz fakt, że dotych-
czas, co do zasady, nie prowadziły one rozliczeń VAT, skłaniają ku rozważeniu modyfika-
cji zasad obiegu dokumentów dla celów sporządzenia skonsolidowanej deklaracji gminy.
Proponowany wariant opiera się na następujących założeniach:

1) jednostki oświatowe sporządzają deklaracje cząstkowe podobnie jak wszystkie po-
zostałe jednostki organizacyjne,

2) jednostki inne niż oświatowe przesyłają deklaracje cząstkowe do urzędu gminy
(tak jak w wariancie 1),

3) powołana zostaje komórka sporządzająca deklarację zbiorczą5 dla „sektora
oświaty”,

4) urząd gminy sporządza deklarację skonsolidowaną uwzględniającą:
a) dane z poszczególnych deklaracji cząstkowych przesłanych przez jednostki or-

ganizacyjne spoza „sektora oświaty”,
b) dane ze zbiorczej deklaracji dla „sektora oświaty” przesłane przez komórkę

powołaną dla sporządzenia tego dokumentu,
c) dane raportowane przed przeprowadzeniem centralizacji na poziomie gminy

(przez urząd gminy).

5  W odróżnieniu od deklaracji cząstkowych i deklaracji skonsolidowanej gminy.



3. Warianty prowadzenia scentralizowanych rozliczeń

9

Obieg deklaracji cząstkowych, zbiorczej dla „sektora oświaty” i skonsolidowanej przed-
stawiono na schemacie.

Schemat 4. Obieg deklaracji cząstkowych, zbiorczej dla „sektora oświaty” i skonsoli-
dowanej

Objaśnienia:

J 1-n – poszczególne jednostki organizacyjne gospodarki budżetowej (jednostki budże-
towe, zakłady budżetowe) spoza „sektora oświaty”,

JO 1-m – poszczególne jednostki budżetowe zaliczane do „sektora oświaty”,

KSO – komórka obsługująca „sektor oświaty” sporządzająca zbiorczą deklarację dla tego
sektora,

UG – urząd gminy,

US – urząd skarbowy.



Rozdział I. Koncepcja centralizacji. Procedury obiegu dokumentów i instrukcje...

10

3.4. Model obiegu dokumentów z wyodrębnieniem kilku
jednostek organizacyjnych

W zależności od struktury jednostek organizacyjnych danej gminy możliwe jest dalsze
modyfikowanie zasad obiegu dokumentów w celu optymalizacji procesu sporządzania
deklaracji skonsolidowanej.

Jednym z rozwiązań jest wyodrębnienie kolejnych obszarów na zasadach analogicznych
do struktury opisanej w modelu 2 dla „sektora oświaty”. Jako przykłady grup jednostek
organizacyjnych, dla których opisane rozwiązanie powinno być rozważone, wymienić
można sektor pomocy społecznej i sport.

Obieg deklaracji cząstkowych, zbiorczych dla „sektora oświaty” oraz „sektora pomocy
społecznej” i skonsolidowanej przedstawia schemat poniżej.

Schemat 5. Obieg deklaracji cząstkowych, zbiorczych dla „sektora oświaty” oraz „sektora
pomocy społecznej” i skonsolidowanej

Objaśnienia:

J 1-m – poszczególne jednostki organizacyjne gospodarki budżetowej (jednostki budże-
towe, zakłady budżetowe) spoza „sektora oświaty”,

JO 1-k – poszczególne jednostki budżetowe zaliczane do „sektora oświaty”,

JPS 1-n – poszczególne jednostki budżetowe zaliczane do „sektora pomocy społecznej”,

KSO – komórka obsługująca „sektor oświaty” sporządzająca zbiorczą deklarację dla tego
sektora,

KPS – komórka obsługująca „sektor pomocy społecznej” sporządzająca zbiorczą deklara-
cję dla tego sektora,
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UG – urząd gminy,

US – urząd skarbowy.

4. Procedury obiegu dokumentów i instrukcje rozliczania
VAT

4.1. Zagadnienia ogólne

W celu zapewnienia prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów podatkowych
między JST a powołanymi przez nią jednostkami organizacyjnymi konieczne jest wdroże-
nie odpowiedniego dokumentu regulującego te przepływy. W dalszej części niniejszego
rozdziału wymieniono newralgiczne elementy pozwalające na wywiązanie się przez
scentralizowanego podatnika z obowiązków nakładanych przepisami o VAT.

4.2. Procedura obiegu dokumentów

4.2.1. Podstawowe elementy procedury obiegu dokumentów

Procedura obiegu dokumentów stanowi akt prawa wewnętrznego, a zatem powinna zo-
stać wdrożona zarządzeniem prezydenta (burmistrza lub wójta albo odpowiedniego or-
ganu na poziomie powiatu lub województwa) nakładającym obowiązek stosowania da-
nej procedury na wszystkie jednostki organizacyjne, w których realizowana jest sprzedaż
towarów lub usług (z tytułu których wykazywany jest podatek należny) albo dokonują-
cych zakupów (w związku z którymi istnieje możliwość odliczenia, choćby częściowego,
podatku naliczonego).

Sposobem na zagwarantowanie efektywnego obiegu informacji jest wskazanie w zarzą-
dzeniu osób (stanowisk) odpowiedzialnych za wykonywanie procedury i zobowiązanie
innych pracowników do zapoznania się z jej treścią oraz konsekwencjami jej nieprzestrze-
gania.

Gmina może dodatkowo zobowiązać kierowników poszczególnych jednostek organiza-
cyjnych do aktualizowania zakresu obowiązków służbowych osób bezpośrednio zaanga-
żowanych w przygotowywanie deklaracji i rejestrów VAT cząstkowych.

Zawarcie w procedurach odpowiednich postanowień pozwala również na wprowadze-
nie zasad weryfikacji zgodności wpływających deklaracji cząstkowych (lub zbiorczych)
z odpowiadającymi im rejestrami VAT. Tego rodzaju postanowienia pozwalają na zmi-
nimalizowanie ryzyka sporządzenia błędnej skonsolidowanej deklaracji JST. Jednym
ze sposobów na zapewnienie dodatkowej weryfikacji jest wprowadzenie komórek spo-
rządzających zbiorcze deklaracje dla określonej kategorii jednostek organizacyjnych6. Im

6  Patrz: warianty 2 i 3 centralizacji.
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mniejszy jest bowiem zakres danych sumowanych na danym etapie, tym większe praw-
dopodobieństwo identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości i ich źródeł. Należy jed-
nak pamiętać, że „ceną” takiego badania jest konieczność wcześniejszego dostarczenia
danych cząstkowych przez poszczególne jednostki budżetowe lub zakłady budżetowe.

4.2.2. Zasady przekazywania deklaracji oraz rejestrów cząstkowych
i zbiorczych

Format, termin oraz sposób dostarczenia rejestrów i deklaracji cząstkowych

W procedurze należy wskazać terminy, w których poszczególne dokumenty będą prze-
kazywane między jednostkami organizacyjnymi a urzędem gminy. Optymalnym rozwią-
zaniem wydaje się zobowiązanie każdej komórki uczestniczącej w sporządzaniu skonso-
lidowanej deklaracji do przygotowywania dwóch dokumentów:

1) cząstkowego rejestru VAT oraz
2) deklaracji cząstkowej odpowiadającej systematyce deklaracji składanych do

urzędu skarbowego.

Ze względów praktycznych, sygnalizowanych wcześniej, do sporządzenia przez pracow-
ników urzędu gminy deklaracji skonsolidowanej nie jest wymagane objęcie procedurą
również dokumentów źródłowych.

W świetle wyroku z 29.9.2015 r. TSUE (C-276/14, Legalis) JST i powołane przez nią jed-
nostki organizacyjne są jednym podatnikiem dla celów rozliczeń VAT. Sytuacja ta nie wy-
klucza prowadzenia „rozproszonego” rejestru VAT. Możliwe jest zatem funkcjonowanie
odrębnych cząstkowych ewidencji w modelu podobnym do stosowanego przed przepro-
wadzeniem procesu centralizacji. Istotne jest jednak, aby tego typu rejestry zawierały
kwoty, których suma jest zgodna z wartościami wykazanymi w scentralizowanej dekla-
racji. Powinny one również spełniać wymagania określone w art. 109 ust. 3 i n. VATU.

Ważne

W przypadku powierzenia wybranym komórkom przygotowania deklaracji zbiorczych dla poszcze-
gólnych jednostek organizacyjnych na każdym poziomie konsolidacji danych powinny powstawać
analogiczne dokumenty.

Istotne jest, aby jednostki organizacyjne przesyłały do urzędu gminy (lub komórki spo-
rządzającej deklarację zbiorczą) co najmniej zbiorcze podsumowanie danych właści-
wych dla tego podmiotu w układzie odpowiadającym systematyce rejestrów VAT za-
kupu i sprzedaży. Tego typu zestawienie powinno być wysyłane w celu konsolidacji wraz
z cząstkową deklaracją jednostki organizacyjnej. Jednoczesne otrzymanie obu doku-
mentów pozwoli na porównanie zawartych w nich danych i umożliwi przeprowadzenie
wstępnej kontroli poprawności przesłanych informacji. Procedura powinna regulować
zarówno format rejestrów i deklaracji cząstkowych, jak i szczegółowo określać sposób ich
dostarczenia. Ze względu na ograniczony czas przeznaczony na konsolidację rozliczeń,
preferowanym rozwiązaniem jest oczywiście elektroniczna droga komunikacji.
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Wskazanie konkretnej daty, do której jednostki powinny dostarczać cząstkowe zestawie-
nia, powinno odpowiadać praktycznym wymaganiom danej gminy. Optymalnym prze-
działem wydaje się okres między 7. a 18. dniem miesiąca następującego po zakończo-
nym okresie rozliczeniowym. Po otrzymaniu deklaracji cząstkowych komórka sumująca
zebrane dane powinna mieć możliwość przeprowadzenia następujących czynności:

1) dokonania podstawowej weryfikacji zgodności rejestrów z deklaracjami,
2) wyjaśnienia wraz z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi ewentualnych

wątpliwości,
3) konsolidacji otrzymanych danych cząstkowych oraz danych dotyczących transakcji

dokonanych na poziomie jednostki konsolidującej,
4) wysłania skonsolidowanej deklaracji gminy do urzędu skarbowego.

Ważne

Warto rozważyć również wdrożenie rozwiązań informatycznych umożliwiających częściową auto-
matyzację procesu obiegu i analizy dokumentów księgowych. Tego typu systemy pozwalają na mi-
nimalizację ryzyka wystąpienia błędu ludzkiego. Dodatkowo umożliwiają przesunięcie wymienio-
nych powyżej terminów na okresy późniejsze.

W przypadku powołania komórki przygotowującej deklaracje zbiorcze dla kilku jedno-
stek organizacyjnych termin sporządzania deklaracji cząstkowych musi ulec skróceniu.
Opisany powyżej proces zostaje bowiem przeprowadzony dwukrotnie – po raz pierwszy
na poziomie komórki sporządzającej deklarację zbiorczą, a następnie w urzędzie gminy.

Transfer środków pieniężnych

Wraz z przekazaniem deklaracji i rejestrów cząstkowych powinien nastąpić transfer środ-
ków pieniężnych jednostki organizacyjnej w celu umożliwienia sfinansowania zobowią-
zania podatkowego przez urząd gminy. W tym zakresie możliwe są dwie opcje:

1) jednostki organizacyjne dokonują przelewu nadwyżki podatku należnego nad na-
liczonym wynikającej z ich rozliczeń (w przypadku sporządzania samodzielnych
deklaracji kwota ta byłaby przekazywana na konto urzędu skarbowego),

2) jednostki organizacyjne przekazują wartość podatku należnego wynikającego z do-
konanej przez nich sprzedaży (bez pomniejszania jej o kwotę podatku naliczo-
nego).

Skutkiem zastosowania drugiego z zaproponowanych rozwiązań będzie „zamrożenie”
znacznych środków należnych poszczególnym jednostkom budżetowym lub zakładom
budżetowym na poziomie urzędu gminy (VAT staje się w ich przypadku podatkiem od ob-
rotu, a nie od wartości dodanej). Rozwiązanie to pozwala jednak na zniwelowanie nega-
tywnego efektu, który może wystąpić, gdyby wybrane jednostki organizacyjne w dekla-
racjach zbiorczych wykazywały wysoką wartość podatku do zwrotu, podczas gdy na po-
ziomie JST wystąpiłaby konieczność zapłaty podatku.

Procedura powinna ponadto rozstrzygać, czy i w jakim terminie jednostki organizacyjne
powinny otrzymywać rekompensaty z tytułu wykazanego na ich poziomie podatku na-
liczonego lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (w zależności od wybranej
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przez daną jednostkę samorządu terytorialnego opcji). Kwestie związane z przekazywa-
niem przez JST zakładowi budżetowemu środków finansowych wynikających z rozlicze-
nia VAT miały zostać uregulowane w ZasRozlVATU, lecz do takiej regulacji na etapie pro-
jektu nie doszło. Tym samym zasady przekazywania środków finansowych związanych
z rozliczaniem VAT muszą oprzeć się na dotychczasowych regulacjach prawnych i zasa-
dach rachunkowości.

Zasady korygowania deklaracji cząstkowych i skonsolidowanej

Duże znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania JST w warunkach centralizacji ma
odpowiednie uregulowanie kwestii sporządzania korekt deklaracji. Każdorazowe wpro-
wadzenie modyfikacji do którejkolwiek deklaracji cząstkowej skutkuje koniecznością ko-
rygowania deklaracji skonsolidowanej gminy. Z tego względu rozwiązaniem godnym
rozważenia jest wprowadzenie „okienek”, w ciągu których zgromadzone w danym okre-
sie korekty cząstkowe zostają przełożone na wspólne rozliczenie JST. Przyjęcie takiego
modelu ma niewątpliwe walory organizacyjne, istotne szczególnie w gminach, które po-
wołały wiele jednostek organizacyjnych. Jego wadą jest natomiast kumulowanie odsetek
w razie zaniżenia zobowiązania podatkowego w pierwotnych deklaracjach cząstkowych.
Wiele korekt cząstkowych skutkuje bowiem zwiększeniem kwoty podatku do zapłaty
na rzecz urzędu skarbowego lub zmniejszeniem kwoty otrzymanego zwrotu. W efekcie
konieczne jest uiszczenie zaniżonej kwoty wraz z odsetkami. Jeżeli jednostkowe zaniże-
nie zobowiązania jest znaczne, naliczone odsetki mogą stanowić istotne obciążenie finan-
sowe dla gminy. W tej sytuacji wstrzymanie się przez jednostkę z dokonywaniem korekty
skonsolidowanej deklaracji do czasu otwarcia „okienka” byłoby niewskazane. Możliwe
wydaje się jednak wdrożenie mechanizmów niwelujących te skutki.

Sposobem na minimalizację obciążenia finansowego w tego typu sytuacjach jest okre-
ślenie wartości korekty, która powinna zostać niezwłocznie uwzględniona w skonsolido-
wanym rozliczeniu. Oczywiście może się również zdarzyć, że jednostkowe zaniżenie zo-
bowiązania wobec urzędu skarbowego jest nieznaczne, ale występuje w danym okresie
w wielu jednostkach organizacyjnych. Należy więc mieć to na uwadze, ustalając kwotę
„niezbędnej korekty”.

Wprowadzenie „okienek”, w czasie których przeprowadzane są korekty skonsolidowa-
nej deklaracji gminy oraz kwoty „niezbędnej korekty”, stanowią tylko wybrane elementy
procesu zarządzania korektami. Jest to przecież cykl ciągły. Im większa liczba jednostek
organizacyjnych danej gminy, tym większe jest ryzyko, że wystąpi zdarzenie skutkujące
koniecznością skorygowania skonsolidowanej deklaracji. Korekty deklaracji każdej z jed-
nostek mogą dotyczyć dowolnego nieprzedawnionego okresu rozliczeniowego.

Ważne

Gmina powinna mieć w każdym momencie możliwość ustalenia, na podstawie których wersji de-
klaracji cząstkowych sporządzona została dana wersja deklaracji skonsolidowanej.

Jako przykład złożoności opisanego procesu można posłużyć się schematem czasowym
przedstawionym w przykładzie.
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Przykład

Przyjęto następujące założenia:
1) gmina powołała trzy jednostki budżetowe: J1, J2 i J3,
2) po złożeniu pierwotnych deklaracji cząstkowych przez te jednostki gmina złożyła do urzędu

skarbowego I wersję deklaracji skonsolidowanej (kolejne wersje deklaracji skonsolidowanej
zostały oznaczone na rysunku poniżej pod osią czasu),

3) J1 złożyła w sumie trzy korekty deklaracji cząstkowej za dany okres rozliczeniowy (kolejne
korekty deklaracji cząstkowych zostały oznaczone na rysunku nad osią czasu),

4) J2 złożyła w sumie dwie korekty deklaracji cząstkowej za dany okres rozliczeniowy,
5) J3 złożyła jedną korektę deklaracji cząstkowej za dany okres rozliczeniowy.

korekta
cząstkowa: I J1 I J2 II J1 I J3 II J2 III J1

      

      

wersja deklaracji
skonsolid.: pierwotna kor. I kor. II kor. III kor. IV kor. V kor. VI

Skutki dla skonsolidowanych rozliczeń VAT:
1) z powodu złożenia łącznie sześciu korekt deklaracji cząstkowych za dany okres rozlicze-

niowy przez trzy jednostki budżetowe konieczne jest sporządzenie siedmiu wersji deklaracji
skonsolidowanej (oprócz wersji pierwotnej przygotowanych zostanie sześć deklaracji kory-
gujących w związku z otrzymaniem kolejnych korekt deklaracji cząstkowych),

2) skonsolidowana deklaracja pierwotna uwzględnia dane z pierwotnych deklaracji cząstko-
wych trzech jednostek;

3) pierwsza korekta deklaracji skonsolidowanej zawiera:
a) dane z pierwszej cząstkowej deklaracji korygującej złożonej przez J1,
b) dane z pierwotnych deklaracji cząstkowych złożonych przez J2 i J3;

4) druga korekta deklaracji skonsolidowanej zawiera:
a) dane z pierwszej cząstkowej deklaracji korygującej złożonej przez J1,
b) dane z pierwszej cząstkowej deklaracji korygującej złożonej przez J2,
c) dane z pierwotnej deklaracji cząstkowej złożonej przez J3;

5) trzecia korekta deklaracji skonsolidowanej zawiera:
a) dane z drugiej cząstkowej deklaracji korygującej złożonej przez J1,
b) dane z pierwszej cząstkowej deklaracji korygującej złożonej przez J2,
c) dane z pierwotnej deklaracji cząstkowej złożonej przez J3;

6) czwarta korekta deklaracji skonsolidowanej zawiera:
a) dane z drugiej cząstkowej deklaracji korygującej złożonej przez J1,
b) dane z pierwszej cząstkowej deklaracji korygującej złożonej przez J2,
c) dane z pierwszej cząstkowej deklaracji korygującej złożonej przez J3;

7) piąta korekta deklaracji skonsolidowanej zawiera:
a) dane z drugiej cząstkowej deklaracji korygującej złożonej przez J1,
b) dane z drugiej cząstkowej deklaracji korygującej złożonej przez J2,
c) dane z pierwszej cząstkowej deklaracji korygującej złożonej przez J3;

8) szósta korekta deklaracji skonsolidowanej zawiera:
a) dane z trzeciej cząstkowej deklaracji korygującej złożonej przez J1,
b) dane z drugiej cząstkowej deklaracji korygującej złożonej przez J2,
c) dane z pierwszej cząstkowej deklaracji korygującej złożonej przez J3.


