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Rozdział I. Jednostka samorządu
terytorialnego podatnikiem VAT

1. Definicja podatnika VAT
Ustawodawca wprowadził legalną (tj. ustawową) definicję podatnika podatku VAT.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 VATU podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie-
mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność
gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 VATU, bez względu na cel lub rezultat takiej
działalności. Zacytowana definicja wprowadza kryteria, które decydują o fakcie, że dany
podmiot (osoba/jednostka), niezależnie od swojej formy organizacyjnej, posiada status
podatnika VAT. Kryteria te są trzy:

1) podatnikiem jest osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej oraz osoba fizyczna,

2) która wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą,
3) bez względu na cel oraz rezultat tych czynności.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w regulacjach Dyrektywy 2006/112/WE. W myśl
art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE podatnikiem jest każda osoba prowadząca samo-
dzielnie i w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel
czy rezultaty takiej działalności.

Pojęcie podatnika VAT jest bardzo istotne. Określa bowiem, w pewnym sensie, zakres
stosowania przepisów VATU. Aby uznać, że dana czynność mieści się w uregulowaniach
VATU, niezbędne jest spełnienie dwóch przesłanek:

1) przedmiotowej oraz
2) podmiotowej.

Co ważne, przesłanki te należy spełnić łącznie.

Przesłanka przedmiotowa sprowadza się do uznania, że dana czynność mieści się w ka-
talogu czynności opodatkowanych, jakie zostały wymienione w art. 5 VATU (czyli
że mamy do czynienia z odpłatną dostawą towarów/odpłatnym świadczeniem usług
na terytorium Polski, eksportem towarów, importem towarów na terytorium Polski,
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wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów za wynagrodzeniem na terytorium Polski,
wewnątrzwspólnotową dostawą towarów lub czynnościami z nimi zrównanymi). Nato-
miast, aby spełnić przesłankę podmiotową, niezbędne jest wykazanie, że podmiot wy-
konujący daną czynność jest podatnikiem w rozumieniu VATU. Definicja podatnika jest
bardzo szeroka i obejmuje swoim zakresem duży zbiór podmiotów. Koncepcja podatnika
ma bowiem charakter uniwersalny, obejmujący wszystkie podmioty, które można uznać
za przedsiębiorców lub ich odpowiednik.

2. Definicja działalności gospodarczej
Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca
w VATU, na użytek tylko tego podatku, wydał definicję pojęcia działalności gospodar-
czej. Dlatego w rozumieniu VATU nie powinno się utożsamiać działalności gospodarczej
z działalnością gospodarczą, o której mowa w innych przepisach (np. SwobDziałGospU
czy OrdPU).

W myśl art. 15 ust. 2 VATU działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność produ-
centów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby natu-
ralne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność
gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towa-
rów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Definicja ta znajduje odzwierciedlenie w regulacjach Dyrektywy 20063/112/WE. Zgod-
nie z art. 9 Dyrektywy 2006/112/WE działalność gospodarcza obejmuje wszelką działal-
ność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalno-
ścią rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność
gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rze-
czowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania dochodu z tego tytułu.

Definicja ta ma charakter uniwersalny. Pozwala na objęcie pojęciem podatnika podmioty,
które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodar-
czym. Działalność gospodarcza powinna charakteryzować się zorganizowaniem i stało-
ścią. Podatnikiem jest podmiot, który prowadzi działania aktywne, wykorzystując przy
tym środki, które są charakterystyczne dla działalności profesjonalnej. Dodatkowo zna-
mienną cechą jest to, że podatnikiem VAT jest ten, który charakteryzuje się działalno-
ścią wykonywaną bez podporządkowania innemu podmiotowi, w warunkach zakładają-
cych ryzyko gospodarcze (niepewność związaną z rezultatem dokonywanych czynności,
popytem na zbywane towary/usługi, portfelem nabywców oraz płynnością finansową).
Działalność gospodarcza nie jest uzależniona od jej rezultatu. Ma ona miejsce także wów-
czas, gdy nie przynosi żadnych widocznych efektów (głównie finansowych). Za działal-
ność gospodarczą nie może być uznana forma działalności niewiążąca się z żadnym ry-
zykiem ekonomicznym po stronie usługodawcy/sprzedawcy, a ponadto niepowodująca
odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z jej prowadzeniem.

Działalności gospodarczej nie należy zawężać do podstawowych transakcji gospodar-
czych (np. sprzedaży czy świadczenia usług będących głównym przedmiotem działalno-
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ści podatnika) i pozostawiać poza jej zakresem pobocznych czynności (np. sprzedaż sa-
mochodu – środka trwałego; sprzedaż mebli – wyposażenia). Jeżeli transakcja jest zwią-
zana z działaniem danego podmiotu w charakterze przedsiębiorcy, to należy uznać ją
za wykonaną w charakterze podatnika.

Ważne

Status podatnika VAT powinien być weryfikowany w odniesieniu do każdej wykonywanej czynno-
ści z osobna.

Jak już wskazano, opodatkowaniu VAT podlegają wyłącznie czynności wykonywane
przez podatnika VAT działającego w takim charakterze. Ten sam podmiot (np. gmina)
część czynności realizuje jako podatnik VAT, a część nie działając w takim charakterze. To
zastrzeżenie jest szczególnie istotne dla jednostek sektora finansów publicznych, które
z zasady nie działają jak komercyjne podmioty. Niezarobkowy charakter działalności nie
pozbawia możliwości zakwalifikowania ich jako podatników VAT1. Jednakże tutaj bardzo
często mamy do czynienia nie tyle z wynagrodzeniem za świadczenie (w sensie prawa
cywilnego), ile z tzw. opłatą za działania administracyjne. Jednostki samorządu teryto-
rialnego z zasady prowadzą działalność niezarobkową, ale z możliwością wykonywania
w niektórych przypadkach czynności odpłatnych. Przykładem może być interpretacja dy-
rektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy
z 10.2.2014, ITPP2/443-1267/13/AK, Legalis

Działalność gospodarcza nie musi być prowadzona w celu osiągnięcia zysku. (...) Pozwala to
na uznanie za podatnika podatku od towarów i usług organu administracji publicznej, jako pod-
miotu, który nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Powyższej interpretacji nie należy mylić ze świadczeniami nieodpłatnymi. W sytuacji
gdy podmiot wykonuje wszelkie czynności wyłącznie nieodpłatnie, wówczas nie
można uznać, że prowadzi działalność gospodarczą (w konsekwencji jest podatni-
kiem VAT). Powyżej mowa o podmiotach, które część świadczeń wykonują odpłatnie
(niezależnie od kwestii zysku finansowego), część zaś nieodpłatnie lub gdzie należność
stanowi tzw. opłatę administracyjną (jako zadania wykonywane przez organ władzy pu-
blicznej).

Dodatkowo należy wskazać, że status podatnika nie jest uzależniony od spełnienia wy-
mogów formalnych (przede wszystkim od odpowiedniej rejestracji w organie podatko-
wym, gospodarczym czy statystycznym). Jedynym warunkiem uznania, że dany podmiot
działa w charakterze podatnika VAT, jest ustalenie, iż wykonuje czynności jako produ-
cent, handlowiec, usługodawca.

1  Komentarz do art. 15 pkt 13 [w:] A. Bartosiewicz, VAT Komentarz, Warszawa 2014.



Rozdział I. Jednostka samorządu terytorialnego podatnikiem VAT

4

3. Jednostka samorządu terytorialnego jako podatnik
VAT
Rozważania związane z rozliczaniem przez JST kwestii podatku VAT należy rozpocząć
od ustalenia, czy JST posiada status podatnika podatku VAT. Mówiąc inaczej – czy JST
można uznać za podmiot prowadzący samodzielną działalność gospodarczą? Tylko taki
bowiem podmiot rozlicza podatek VAT (zarówno podatek należny, jak i naliczony).

W Polsce istnieje trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego:
1) jednostki samorządu gminnego: gminy (miejskie oraz wiejskie) – ich działalność

reguluje SamGminU,
2) jednostki samorządu powiatowego: powiaty – ich działalność reguluje

SamPowiatU,
3) jednostki samorządu województwa: województwa2 – ich działalność reguluje

SamWojU.

Jednostki samorządu terytorialnego na wszystkich ww. szczeblach są osobami prawnymi
(art. 2 pkt 2SamGminU, art. 2 ust. 2 SamPowiatU oraz art. 6 ust. 2 SamWojU).

Zgodnie z cytowanym już art. 15 ust. 1 i ust. 2 VATU podatnikiem jest osoba prawna,
jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, wykonu-
jąca samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej dzia-
łalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlow-
ców lub usługodawców. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polega-
jące na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób
ciągły do celów zarobkowych.

Ważne

Za podatnika VAT powinna być uznana każda JST, która produkuje, sprzedaje lub świadczy usługi
na gruncie swojej cywilnoprawnej działalności.

Jednakże JST to specyficzne podmioty, które w znacznej mierze realizują zadania, jakie
nakładają na nie przepisy ustawowe. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej (gminnej, powiatowej, wojewódz-
kiej). Zadania te obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, dróg, ulic, mostów, placów, wo-
dociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, utrzyma-
nia czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpa-
dów, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz, lokalnego transportu zbioro-
wego, utrzymania terenów zielonych i zadrzewień itp.

2  Województwo jest zarówno jednostką samorządu terytorialnego, jak i jednostką terytorialną administracji
rządowej.
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Przykład

Wydział Ochrony Środowiska Powiatu Gniezno wykonuje zadania/czynności związane z ochroną
środowiska, leśnictwem i rolnictwem. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie leśnictwa na-
leżą:

1) gospodarka leśna (nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa; ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów, które nie posiadają
planów urządzenia; zlecanie wykonania planów urządzenia lasu i ich zatwierdzanie; wyda-
wanie decyzji o uznaniu lasu za las ochronny; wydawanie decyzji na pozyskanie drewna;
prowadzenie spraw dotyczących zalesień na gruntach rolnych w ramach ustawowego prze-
znaczania gruntów rolnych pod zalesienie; wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek;
przygotowywanie oceny udatności upraw; naliczanie ekwiwalentu pieniężnego za przezna-
czenie gruntu rolnego pod zalesienie i prowadzenie uprawy leśnej);

2) gospodarka łowiecka (prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwo-
dów łowieckich; sporządzanie aneksów do umów dzierżawnych dla kół łowieckich oraz roz-
liczanie otrzymanego czynszu dzierżawnego między nadleśnictwami i gminami; wydawanie
zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny; wydawanie zezwoleń na posiadanie
i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców);

3) ochrona przyrody (wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z gruntów będą-
cych własnością gmin; rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograni-
czeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej)3.

Jednostki samorządu terytorialnego nie zostały powołane po to, aby działać jak kla-
syczny przedsiębiorca. Z założenia każda JST wykonuje nieodpłatne oraz odpłatne czyn-
ności, do których została zobowiązana na mocy odpowiednich przepisów prawa. Należ-
ności, jakie korzystający muszą uiścić za ww. świadczenia, noszą często miano opłat ad-
ministracyjnych (same zaś czynności traktowane są jako świadczenia organów władzy).
W przypadku podmiotów prawa publicznego, z założenia ich działalność nie ma cha-
rakteru komercyjnego. Co do zasady, ich zadaniem nie jest odpłatne świadczenie usług
ani sprzedaż towarów na zasadach wolnorynkowych. Organy te działają w ramach sfery
prawa publicznego. Do tego typu podmiotów ustawodawca przewidział odrębne regula-
cje.

Ważne

W myśl art. 15 ust. 6 VATU za podatnika nie uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów ob-
sługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa,
dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie
zawartych umów cywilnoprawnych.

Przepis art. 15 ust. 6 VATU stanowi odzwierciedlenie art. 13 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/
WE, który podaje, że krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty
prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą po-
dejmują, lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet je-
śli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami
lub transakcjami. Jednakże, w przypadku gdy podejmują one takie działania lub doko-
nują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub

3  http://naszesrodowisko.pl/47/wydzial-os-zadania (dostęp: 14.11.2016 r.).
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transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących za-
kłóceń konkurencji. W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uwa-
żane za podatników w związku z czynnościami określonym w załączniku I do Dyrektywy
2006/122/WE, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pomi-
nięte.

Skutkiem zastosowania art. 15 ust. 6 VATU jest to, że podmiotu wykonującego daną dzia-
łalność nie uznaje się za podatnika. Z tego wynika, że dana czynność nie będzie podle-
gała opodatkowaniu podatkiem VAT. Innymi słowy, dana czynność będzie neutralna pod
względem podatku VAT. Do danej czynności nie znajdą więc zastosowania skutki, które
zgodnie z przepisami VATU są zarezerwowane dla czynności opodatkowanych wykony-
wanych przez podatnika.

Przywołane powyżej przepisy podają dwie przesłanki, których łączne spełnienie warun-
kuje ich zastosowanie:

1) przesłankę podmiotową, która określa, do jakich kategorii podmiotów przepis ten
znajduje zastosowanie,

2) przesłankę przedmiotową, która wskazuje, jakie działania są objęte zakresem za-
stosowania art. 15 ust. 6 VATU.

Określając status gminy, powiatu czy województwa jako podatnika VAT, należy pamię-
tać, że żaden z tych podmiotów nie jest wprost organem władzy publicznej. Jednak są
to, inni niż organy władzy publicznej, uczestnicy sektora finansów publicznych. Innymi
słowy, są to podmioty prawa publicznego (oczywiście tylko tam, gdzie działają w sferze
prawa publicznego). W konsekwencji organy samorządu terytorialnego należy kwa-
lifikować jako organy władzy publicznej, bez względu na to, czy wykonują zada-
nia własne czy z zakresu administracji rządowej. Powyższe potwierdzają sądy admi-
nistracyjne: wyr. WSA w Rzeszowie z 13.11.2012 r., I SA/Rz 968/12, Legalis; wyr. NSA
z 25.11.2011 r., I FSK 145/11, Legalis; czy też wyr. NSA z 8.2.2013 r., I FSK 520/12, Le-
galis.

Od 1.1.2014 r. kwestia ta nie budzi wątpliwości. Uprzednio istniał pewien dualizm
prawny. Z jednej strony ustawodawca, w art. 15 ust. 6 VATU, wskazywał, że nie uznaje się
za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w za-
kresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji któ-
rych zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawar-
tych umów cywilnoprawnych – co, jak wskazano, interpretując łącznie z art. 13 ust. 1
Dyrektywy 2006/112/WE – powinno oznaczać, że JST są wyłączone z zakresu VATU.
Z drugiej zaś istniał zapis § 13 ust. 1 pkt 12 VATWykR11, który stanowił, że zwalnia
się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych od-
rębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność
przez JST, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cy-
wilnoprawnych. Wydaje się, że polski ustawodawca, zawężając, względem Dyrektywy
2006/112/WE, katalog podmiotów wykluczonych z kategorii podatnika VAT, „ratował
się”, ustanawiając dla JST zwolnienie od podatku VAT (choć to całkowicie dwie różne
kwestie, wpływające na inny sposób rozliczeń). Powyższe potwierdził NSA w przywoła-
nym powyżej wyroku z 8.2.2013 r.
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Od 1.1.2014 r. rzeczony dualizm nie istnieje. Jednocześnie powszechnie uznaje się, że
JST korzystają z wyłączenia określonego w art. 15 ust. 6 VATU.

Orzecznictwo

W kwestii wyłączenia organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kate-
gorii podatników wielokrotnie wypowiadał się także Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu,
akcentując, że dla takiego wyłączenia konieczne jest spełnienie równocześnie dwóch przesłanek:
działalność musi być wykonywana przez podmiot prawa publicznego i musi być wykonywana
w celu sprawowania władzy publicznej (zob. wyroki w sprawach C-408/97, C-4/89, C-288/07).
Jest to wyłączenie o charakterze podmiotowo-przedmiotowym (...). Odnosząc się do przesłanki
podmiotowej, (...) pojęcie „organ władzy publicznej” (ani „urząd obsługujący ten organ”) nie zo-
stało zdefiniowane w VATU. Poszukując cech identyfikujących takie podmioty w odróżnieniu od in-
nych uczestników obrotu gospodarczego będących podatnikami w rozumieniu art. 15 ust 1 VATU,
zasadne jest odwołanie się do postanowień Konstytucji RP. (...) art. 16 ust. 2 Konst stanowi, że „Sa-
morząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej”. Przysługującą mu w ra-
mach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność. Z art. 163 Konst wynika z kolei, że samorząd wykonuje zadania publiczne nie-
zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Przepisy te po-
zwalają na usytuowanie JST obok innych organów władzy publicznej, co w istocie czyni je
takimi organami, przy spełnieniu przesłanek przedmiotowych. Samorząd terytorialny wykonuje
zadania administracji publicznej niezastrzeżone do kompetencji innych organów władzy państwo-
wej. W tych działaniach organy samorządu mogą korzystać ze środków prawnych o charak-
terze władczym, które są właściwe dla władzy państwowej. (...) Za stanowiskiem zaprezento-
wanym w zaskarżonym wyroku przemawia też analiza treści art. 4 ust. 5 VI Dyrektywy czy art. 13
ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE. Wynika z nich bowiem, że trzeba rozróżnić sferę imperium, która
jest wyłączona z opodatkowania od sfery dominium, w której organy powinny być traktowane
jak podatnicy VAT. Generalną zasadą regulacji wspólnotowych jest wyłączenie wszelkich organów
władzy publicznej oraz innych organów podlegających prawu publicznemu z opodatkowania VAT
w odniesieniu do czynności wykonywanych przez te podmioty w charakterze władz publicznych.
Pobieranie przez samorząd opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu jest bez wątpienia przejawem
wykonywania władztwa publicznego (wyr. NSA z 8.2.2013, I FSK 520/12, Legalis).

Podobnie wypowiadają się obecnie organy podatkowe (w przeszłości stanowiska w tej
materii były różne). Przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora Izby
Skarbowej z 25.11.2015 r.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej
z 25.11.2015 r., IBPP1/4512-723/15/AW, Legalis

W świetle wskazanych regulacji, organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy
są wyłączone z kręgu podatników podatku od towarów i usług, wyłącznie przy wykonywa-
niu czynności nałożonych przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane. Jest to
wyłączenie podmiotowo-przedmiotowe. Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych
czynności. Czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii po-
datników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych pod-
miotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy
towarów i świadczenia usług podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Podatnikiem podatku
od towarów i usług jest więc również organ władzy publicznej oraz urząd obsługujący ten or-
gan, jeżeli w stosunku do określonej czynności lub transakcji zachowuje się jak podmiot gospo-
darczy. A zatem, wyłączenie z grona podatników organów władzy publicznej jest możliwe tylko
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wtedy, gdy wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji
państwowych, np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłą-
czenie z opodatkowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. (...) Z przedstawionego
opisu sprawy wynika, że wnioskodawca, jako miasto na prawach powiatu, realizuje zadanie usu-
wania i przechowywania usuniętych pojazdów na parkingu strzeżonym określone w art. 130a
ust. 5f PrDrog. W świetle art. 130a ust. 5f PrDrog, usuwanie pojazdów oraz prowadzenie par-
kingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1–
2 PrDrog, należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy powia-
towych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie z przepisami o zamó-
wieniach publicznych. Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań,
o których mowa w art. 130a ust. 1–2, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na ob-
szarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat, o których mowa
w art. 130a ust. 5c, oraz wysokość kosztów, o których mowa w art. 130a ust. 2a. (...) Uwzględ-
niając powołane przepisy, wskazać należy, że wykonywane czynności, za które pobierane są ww.
opłaty, należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej, które zostały nałożone sto-
sownymi przepisami prawa. A zatem w zakresie, w jakim realizowane są zadania z zakresu ad-
ministracji rządowej, nałożone odrębnymi przepisami prawa, zastosowanie znajduje regulacja
art. 15 ust. 6 VATU. (...) Czynności, o których mowa, mają bowiem charakter publicznoprawny.
Pobieranie zatem wskazanych we wniosku opłat nie wynika z zawartych umów cywilnopraw-
nych, a stanowi wymóg nałożony przez przepisy prawa. W odniesieniu do wpływów będących
przedmiotem wniosku wskazać należy, że są to bowiem wpływy uzyskiwane w ramach reżimu
publicznoprawnego. W kontekście powyższego należy uznać, że wnioskodawca pobierający opi-
sane we wniosku opłaty, nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług. Zatem pobie-
ranie opłat (a więc danin publicznych) w wysokości określonej powołanymi aktami prawnymi,
tj. opłat za usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, jest formą spra-
wowania władztwa publicznego. W świetle powyższego, czynności usuwania pojazdów i ich
przechowywania na parkingu strzeżonym, za które wnioskodawca pobiera opłaty, wpisują się
w dyspozycję art. 15 ust. 6 VATU, co oznacza, że nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od
towarów i usług.

Podobnie zdanie miał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej
w Katowicach z 19.6.2013 r., IBPP3/443 539/13/UH, Legalis

Wyłączenie z grona podatników VAT organów władzy publicznej jest możliwe tylko wtedy, gdy
wykonują one czynności w ramach przypisanych im specyficznych zadań i funkcji państwowych,
np. w zakresie administracji, sądownictwa, obrony narodowej. Wówczas wyłączenie z opodat-
kowania nie prowadzi do naruszenia zasad konkurencji. Organy władzy publicznej są podatni-
kami VAT jedynie w zakresie czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizo-
wane na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zatem w sytuacji, gdy JST wykonuje świadczenia na mocy przepisów administracyjnych
(gdzie działają w tzw. sferze dominium), nawet w przypadku, kiedy za świadczenia te po-
bierają opłaty, nie można ich uznać za podatników podatku VAT. W konsekwencji, wyko-
nywane przez JST świadczenia pozostają poza zakresem rozliczeń rzeczonego podatku.
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Przykład

Poszczególne wydziały powiatu wykonują następujące czynności, za które pobierane są opłaty:
1) Wydział Architektury i Budownictwa pobiera opłaty za wydanie dziennika budowy,
2) Wydział Komunikacji i Transportu pobiera opłaty za wydanie prawo jazdy, za kartę pojazdu,

wydanie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych oraz za wydanie pozwolenia czaso-
wego,

3) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pobiera opłaty za wydanie kart wędkarskich i wy-
szukanie informacji o środowisku.

Opisane powyżej opłaty mają charakter danin publicznych. Zostały nałożone przez PodLokU. Są
to powszechne jednostronne ustalane świadczenia pieniężne, od których wniesienia uzależnione
jest świadczenie organów władzy publicznej. Nałożenie tych opłat ma charakter czynności z za-
kresu administracji publicznej i poddane jest kontroli sądownictwa administracyjnego. Opłaty te są
świadczeniami pieniężnymi o charakterze przymusowym. Obowiązek zapłaty spoczywa na wszyst-
kich podmiotach. Realizacja tego obowiązku nie zależy od woli podmiotu korzystającego. Strony
nie mają swobody kształtowania treści stosunku prawnego, w szczególności co do wysokości
opłaty, ewentualnego jej obniżenia lub odstąpienia od niej oraz terminu zapłaty. Zatem z tytułu wy-
konywania ww. czynności starosta nie jest podatnikiem VAT. Opłaty te stanowią jedynie tzw. opłaty
administracyjne. Starosta nie ma obowiązku rozliczać opisanych świadczeń na gruncie VATU (do-
kumentować fakturami/paragonami oraz rozliczać w rejestrze i deklaracji VAT).

Warto w tym miejscu przybliżyć treść orzeczenia TK w wyroku z 10.12.2002 r., w któ-
rym Trybunał zdefiniował opłatę administracyjną jako płatność za zrealizowanie okre-
ślonego świadczenia, lecz w pozostałym zakresie przybierająca cechy podatku, gdyż jest
świadczeniem pieniężnym, powszechnym i bezzwrotnym.

Orzecznictwo

Opłata jest to danina administracyjna, która, w przeciwieństwie do podatków i ceł, jest świadcze-
niem odpłatnym. Opłaty pobierane są bowiem w związku z wyraźnie wskazanymi usługami i czyn-
nościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywane w interesie konkretnych pod-
miotów. Stanowią zatem swoistą zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia ofe-
rowanego przez podmiot prawa publicznego. W klasycznej postaci opłaty odznaczają się pełną
ekwiwalentnością, co oznacza, że wartość świadczenia administracyjnego odpowiada wysokości
pobranej opłaty. Oprócz tego, że są świadczeniami odpłatnymi, są także – jak podatki – świad-
czeniami pieniężnymi, powszechnymi, bezzwrotnymi, ustalanymi jednostronnie przez państwo
(wyr. TK z 10.12.2002 r., P6/02, Legalis).

Opłaty za korzystanie z przystanków są zatem świadczeniami pieniężnymi, których nie
można uznać za wynagrodzenie za usługę w rozumieniu VATU, mimo że operator czy
przewoźnik de facto z tych przystanków korzysta (dzięki nim może świadczyć usługi
transportowe). W związku z faktem, że regulacje związane z opłatami przystankowymi
nie należą do sfery prawa cywilnego, nie mamy do czynienia z elementami konkurencji
i rynku (ani po stronie gminy, ani przewoźnika). To zaś wyklucza uznanie ich za wyna-
grodzenie za usługę.

Przykład

Gmina pobiera opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyj-
nych, których jest właścicielem (uzgadnia także zasady korzystania z ww. przystanków). Stawki
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opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy oraz warunki i zasady ko-
rzystania z tych przystanków uchwala rada gminy. Te czynności należy uznać za wykonywane
poza sferą regulacji VATU. Pobieranie przez samorząd opłat (daniny publicznej) za korzystanie
z przystanków komunikacyjnych jest bowiem przejawem wykonywania władztwa publicznego.
Podmiot sprawujący zarząd i organizowanie lokalnego transportu zbiorowego przy wykonywaniu
tych czynności działa na ustawowo uregulowanych zasadach, a zatem nie jest w stanie dokony-
wać modyfikacji dopuszczalnych w stosunkach cywilnoprawnych w ramach swobody zawierania
umów. Taki organ pobiera należność o charakterze daniny publicznej, a dochód uzyskany z jej po-
boru służy celom publicznym.

Jednostki samorządu terytorialnego dokonują także czynności z zakresu prawa cywil-
nego (prywatnego) na podstawie umów cywilnoprawnych. W takim przypadku transak-
cje/czynności wykonywane są na zasadzie równości stron (czyli na zasadzie partnerstwa
oraz czynności wolnorynkowych). W sytuacji gdy dokonują sprzedaży towaru (np. nie-
ruchomości) czy też usługi (np. wynajmują lokal), zostają zrównane z przedsiębiorcami
(o których mowa powyżej). W konsekwencji znajdują się w gestii rozliczeń wynikających
z VATU. Wówczas (działanie przez JST na podstawie prawa cywilnego) następuje wykro-
czenie z właściwej dla JST sfery sprawowania władzy (opartej na stosunkach administra-
cyjnych). Jednostki samorządu terytorialnego „przechodzą” wtedy na stronę działalno-
ści rynkowej opartej na konkurencji. Ochrona konkurencji wymaga, aby takie działania
były traktowane jak działania podmiotów prywatnych. Wykonywanie przez JST czynno-
ści administracyjnych nie ogranicza konkurencji, gdyż ona, z zasady, nie istnieje w tym
przypadku – z wyjątkiem opisanym na końcu tej części rozważań.

Przykład

Województwo posiada w swoim majątku starą nieruchomość zabudowaną. Z uwagi na jej zły stan
techniczny i brak opłacalności modernizacji zapadła decyzja o jej sprzedaży. Sprzedaż nierucho-
mości będzie stanowiła czynność cywilnoprawną, w której województwo wystąpi jako sprzedawca.
Transakcja zostanie dokonana na podstawie regulacji prawa cywilnego. W konsekwencji woje-
wództwo będzie obowiązane udokumentować rzeczoną transakcję fakturą i rozliczyć w rejestrze
oraz deklaracji VAT.

Regulacje zawarte w art. 15 VATU oraz art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE pozwalają wnio-
skować, że z zasady JST są podatnikami podatku VAT. Opodatkowanie rzeczonym po-
datkiem dotyczy jednak tylko tej sfery ich (tj. JST) działalności, w której faktycznie wy-
stępuje komercjalizacja świadczenia, czyli tam, gdzie JST dokonują działań wolnoryn-
kowych i gdzie mogą konkurować z podmiotami prawa prywatnego (w zakresie popytu,
podaży, ceny). W przypadku gdy JST wykonują:

1) zadania nałożone przepisami prawa (do realizacji których zostały powołane) i do-
konują tego bądź nieodpłatnie, bądź w ramach tzw. opłat administracyjnych – za-
dania te (świadczenia) nie będą opodatkowane przedmiotowym podatkiem;

2) czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są realizowane przez JST
na podstawie umów cywilnoprawnych – świadczenia te podlegają rozliczeniu
na gruncie VATU (powinny być udokumentowane fakturą/paragonem, wykazane
w rejestrze sprzedaży i następnie deklaracji VAT).
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Jako przykład świadczeń, o których mowa w pkt 2, można podać:
1) usługi dzierżawy czy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, obiektu spor-

towego, powierzchni pod bankomat, kawomat itp. – czynności te uregulowane zo-
stały przepisami KC, jednocześnie JST działa w ich ramach na warunkach wolno-
rynkowych;

2) oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej;
3) sprzedaż nieruchomości lub ruchomości;
4) sprzedaż biletów na koncert, basen (jeżeli jest dokonywana samodzielnie);
5) odpłatny odbiór odpadów komunalnych (nieobjętych tzw. opłatą „śmieciową”).

W miejscu tym należy wspomnieć o jeszcze jednym zastrzeżeniu. Mianowicie w art. 13
ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE podano, że w każdych okolicznościach podmioty prawa
publicznego są uważane za podatników VAT w związku z czynnościami określonymi
w załączniku I (do Dyrektywy 2006/112/WE), chyba że niewielka skala tych działań
sprawia, iż można je pominąć. W załączniku I do Dyrektywy 2006/112/WE wymieniono:

1) usługi telekomunikacyjne,
2) dostawę wody, gazu, energii elektrycznej i energii cieplnej,
3) transport towarów,
4) świadczenie usług przez porty morskie i porty lotnicze,
5) przewóz osób,
6) dostawę nowych towarów wytworzonych na sprzedaż,
7) transakcje dotyczące produktów rolnych dokonywane przez rolne agencje skupu

interwencyjnego zgodnie z rozporządzeniami w sprawie wspólnej organizacji
rynku w odniesieniu do tych produktów,

8) organizację targów i wystaw o charakterze komercyjnym,
9) magazynowanie,

10) działalność komercyjnych agencji reklamowych,
11) działalność biur podróży,
12) prowadzenie stołówek pracowniczych, bufetów, kantyn i innych podobnych insty-

tucji,
13) działalność stacji radiowych i telewizyjnych, jeśli nie są one zwolnione na mocy

art. 132 ust. 1 lit. q Dyrektywy 2006/112/WE.

W konsekwencji, gdy JST wykonuje ww. czynności, zawsze jest uznawana (przy ich
świadczeniu) za przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą. To zaś prowa-
dzi do wniosku, że jest uznawana za podatnika VAT i jest obowiązana rozliczać te świad-
czenia zgodnie z regulacjami VATU (wystawiać faktury/paragony, wykazywać sprzedaż
w rejestrze i deklaracji VAT). Wynika to z faktu, że wskazane powyżej czynności mogą
być wykonywane z powodzeniem również przez „normalnych” przedsiębiorców. Wyłą-
czenie JST, w tym przypadku, z zakresu podatników wiązałoby się z naruszeniem zasad
konkurencji i prowadziłoby do nierównego traktowania podmiotów na rynku.

Przykład

Miasto utworzyło spółkę kapitałową (miasto posiada 100% udziałów spółki). Spółka ta prowadzi
działalność w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W imieniu i na rzecz miasta umowę wy-
konuje Zarząd Transportu Miejskiego (jednostka wewnętrzna miasta). Wpływy ze sprzedaży bile-
tów stanowią przychody ZTM (miasta). Miasto ma obowiązek opodatkować sprzedaż biletów (do-
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kumentujących świadczenie usługi transportowej) na 8 % – stawka podatku VAT, następnie wyka-
zać to w rejestrze oraz deklaracji VAT. Czynność ta została bowiem wymieniona w pkt 3 załącznika I
Dyrektywy 2006/112/WE. W tym przypadku miasto uznane jest za przedsiębiorcę prowadzącego
działalność gospodarczą.

4. Jednostka samorządu terytorialnego a obsługujący ją
urząd
Na początku należy wspomnieć (co nie budzi już to żadnych wątpliwości4), że podatni-
kiem podatku VAT jest sama JST (gmina, powiat, województwo), a nie urząd ją obsłu-
gujący (tj. urząd gminy, starostwo, urząd wojewódzki). Gminy, powiaty i województwa,
jako samorządowe osoby prawne, nie mają własnych struktur organizacyjnych. Zada-
nia nałożone przepisami prawa wykonują za pomocą swoich jednostek organizacyjnych
(tj. urzędów gmin, starostw i urzędów wojewódzkich). Przy czym urzędy stanowią wy-
łącznie aparat pomocniczy, czyli jednostkę, która zapewnia obsługę administracyjną,
organizacyjną i techniczną JST. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy,
starostwa i urzędu wojewódzkiego określa regulamin organizacyjny nadany w drodze
zarządzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę czy marszałka woje-
wództwa.

Ponadto to JST może prowadzić działalność gospodarczą. Urząd gminy, starostwo czy
urząd marszałkowski nie dysponuje tego rodzaju kompetencją ustawową – jest jedynie
jednostką realizującą zadania administracyjne, organizacyjne i techniczne. Wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta), starosta czy marszałek, wykonując zadania gminy, powiatu
czy województwa, posługują się urzędem gminy/starostwem/urzędem marszałkowskim
jako jednostkami pomocniczymi, które pozwalają na realizację nałożonych na gminę/
powiat/województwo zadań.

Ważne

Przedsięwzięcia realizowane przez pracowników urzędu gminy, starostwa, urzędu marszałkow-
skiego są podejmowane w imieniu samej gminy, powiatu oraz województwa. W związku z tym,
podatnikiem VAT, w stosunku do całej działalności (tj. JST i odpowiednio: urzędu gminy, starostwa
czy urzędu wojewódzkiego), jest gmina/powiat/województwo jako jednostka posiadająca osobo-
wość prawną. Dlatego zarówno JST, jak i urząd ją obsługujący powinny, dla celów VAT, stosować
jednakowe oznaczenie identyfikacji podatkowej, tj. NIP – nadany JST, oraz składać jedno rozlicze-
nie VAT (deklarację VAT). Urząd gminy, starostwo i urząd wojewódzki to struktury, których jedy-
nym celem jest zapewnienie sprawnej realizacji zadań JST.

Powyższe potwierdził NSA w licznych wyrokach, np. wyr. NSA z 28.12.2009, I FSK
263/08, Legalis; wyr. NSA z 3.1.2008 r., I FSK 116/07, Legalis; wyr. NSA z 23.3.2010 r.,
I FSK 273/09, Legalis.

4  Do ok. 2009 r. kwestia ta była jeszcze przedmiotem wątpliwości.
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Orzecznictwo

Tym samym nie może budzić żadnych wątpliwości, że:

1. Urząd gminy nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 VATU,
bedąc jednostką pomocniczą organu wykonawczego gminy, jakim jest wójt (burmistrz, prezydent
miasta), gdyż wykonując w imieniu i na rzecz gminy zadania tegoż organu, nie jest jednostką or-
ganizacyjną niemającą osobowości prawnej, wykonującą samodzielnie działalność gospodarczą,
o której mowa w ust. 2 tego artykułu.

2. Z tytułu realizacji tych czynności – jeżeli są one wykonywane na podstawie zawartych umów
cywilnoprawnych – podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 6 VATU
jest gmina będąca osobą prawną, która stosownie do art. 9 ust. 2 SamGminU jest uprawniona do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie określonym w art. 7 i art. 10 GospKomU.

W związku z powyższym nie może budzić wątpliwości, że w deklaracji dla potrzeb podatku VAT
powinien być podawany numer identyfikacji osoby prawnej będącej podatnikiem podatku od to-
warów i usług, w imieniu której wykonywane są czynności opodatkowane podatkiem od towarów
i usług, tzn. numer nadany gminie (wyr. NSA z 23.3.2010 r., I FSK 273/09, Legalis).

5. Jednostka samorządu terytorialnego a jej pozostałe
jednostki organizacyjne, za pomocą których działa

5.1. Jednostki samorządu terytorialnego

Jednostka samorządu terytorialnego, wykonując zadania nałożone na nią przepisami
prawa, może przyjąć dwa rozwiązania organizacyjne:

1) może wykonywać te zadania za pośrednictwem utworzonych przez siebie w tym
celu jednostek organizacyjnych (np. urzędu marszałkowskiego, starostwa, urzędu
gminy/miasta, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych lub spółek prawa
handlowego),

2) może korzystać z innych, organizacyjnie niepowiązanych podmiotów: osób fizycz-
nych, osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej (na pod-
stawie zawartych umów cywilnoprawnych), którym zleci pewne czynności, jakie
leżą w jej gestii.

Dlaczego jednostka samorządu terytorialnego nie może działać całkowicie samodziel-
nie? Ponieważ JST nie posiadają własnych struktur organizacyjnych. Gmina, powiat
i województwo to mieszkańcy, którzy tworzą, z mocy prawa, wspólnotę samorządową
na określonym terytorium. Owszem, są to jednostki posiadające osobowość prawną, ale
nie posiadają żadnych struktur, za pomocą których nałożone ustawą (czy przez inny or-
gan) zadania by wykonywały.

Mowa tutaj zarówno o przypadku, gdy JST wykonuje tzw. zadania własne, jak i zadania
zlecone.
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Zadania własne to podstawowa grupa zadań JST. Ich wykonywanie charakteryzuje się
samodzielnym charakterem, ograniczonym jedynie przepisami ustaw. Zadania własne
stanowią trzon działań JST.

Tabela 1. Zadania własne jednostek samorządu terytorialnego

Zadania własne gminy Zadania własne powiatu Zadania własne województwa

Zgodnie z art. 7 ust. 1 SamGminU
do zadań własnych gminy należy
zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty. Zadania własne obej-
mują sprawy w szczególności z za-
kresu:
1) ładu przestrzennego, gospo-
darki nieruchomościami, ochrony
środowiska i przyrody oraz gospo-
darki wodnej,
2) gminnych dróg, ulic, mostów,
placów oraz organizacji ruchu dro-
gowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia
w wodę, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania ścieków komunal-
nych, utrzymania czystości i po-
rządku oraz urządzeń sanitarnych,
wysypisk i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych, zaopatrzenia
w energię elektryczną i cieplną
oraz gaz, działalności w zakresie
telekomunikacji,
4) lokalnego transportu zbioro-
wego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy społecznej, w tym
ośrodków i zakładów opiekuń-
czych, w tym wspieranie rodziny
i systemu pieczy zastępczej,
7) gminnego budownictwa miesz-
kaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gmin-
nych i innych instytucji kultury, oraz
ochrony zabytków i opieki nad za-
bytkami,
10) kultury fizycznej i turystyki,
w tym terenów rekreacyjnych i urzą-
dzeń sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowo-
dziowej, w tym wyposażenia oraz

W myśl z art. 4 ust. 1 SamPowiatU
powiat wykonuje określone usta-
wami zadania publiczne o charak-
terze ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy społecznej, w tym
wspieranie rodziny i systemu pie-
czy zastępczej,
4) polityki prorodzinnej,
5) wspierania osób niepełnospraw-
nych,
6) transportu zbiorowego i dróg pu-
blicznych,
7) kultury oraz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami,
8) kultury fizycznej i turystyki,
9) geodezji, kartografii i katastru,
10) gospodarki nieruchomo-
ściami,
11) administracji architekto-
niczno-budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony środowiska i przyrody,
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego,
15) porządku publicznego i bezpie-
czeństwa obywateli,
16) ochrony przeciwpowodziowej
(...),
17) przeciwdziałania bezrobociu
oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy,
18) ochrony praw konsumenta,
19) utrzymania powiatowych obiek-
tów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej oraz obiektów administra-
cyjnych,
20) obronności,
21) promocji powiatu,
22) współpracy i działalności
na rzecz organizacji pozarządo-
wych oraz podmiotów wymie-
nionych w art. 3 ust. 3
PożPubWolontU,

Stosownie do regulacji art. 14
ust. 1 SamWojU samorząd woje-
wództwa wykonuje zadania o cha-
rakterze wojewódzkim określone
ustawami, w szczególności w za-
kresie:
1) edukacji publicznej, w tym szkol-
nictwa wyższego,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) kultury oraz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami,
4) pomocy społecznej, w tym
wspieranie rodziny i systemu pie-
czy zastępczej,
5) polityki prorodzinnej,
6) modernizacji terenów wiejskich,
7) zagospodarowania przestrzen-
nego,
8) ochrony środowiska,
9) gospodarki wodnej, w tym
ochrony przeciwpowodziowej,
a w szczególności wyposażenia
i utrzymania wojewódzkich magazy-
nów przeciwpowodziowych,
10) transportu zbiorowego i dróg
publicznych,
11) kultury fizycznej i turystyki,
12) ochrony praw konsumentów,
13) obronności,
14) bezpieczeństwa publicznego,
15) przeciwdziałania bezrobociu
i aktywizacji lokalnego rynku pracy,
w tym działalność w zakresie tele-
komunikacji,
16) ochrony roszczeń pracowni-
czych w razie niewypłacalności pra-
codawcy.
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Zadania własne gminy Zadania własne powiatu Zadania własne województwa

utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej
oraz obiektów administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym za-
pewnienia kobietom w ciąży opieki
socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechnia-
nia idei samorządowej, w tym
tworzenia warunków do działania
i rozwoju jednostek pomocniczych
i wdrażania programów pobudza-
nia aktywności obywatelskiej,
18) promocji gminy,
19) współpracy i działalności
na rzecz organizacji pozarządo-
wych oraz podmiotów wymie-
nionych w art. 3 ust. 3
PożPubWolontU,
20) współpracy ze społeczno-
ściami lokalnymi i regionalnymi in-
nych państw.

23) działalności w zakresie teleko-
munikacji.

Źródło: opracowanie własne.

Zadania zlecone to nałożone ustawą na JST zadania publiczne – inne niż własne (art. 166
ust. 2 Konst).

Ważne

Zadania zlecone to zawsze zadania z zakresu administracji rządowej (a nie samorządowej). Zada-
nia własne służą zaspokojeniu potrzeb wspólnoty lokalnej, a zlecone – realizacji interesu publicz-
nego, w szerokim tego słowa rozumieniu (np. organizacji przebiegu wyborów powszechnych).

Tabela 2. Zadania zlecone jednostek samorządu terytorialnego

Zadania zlecone gminy Zadania zlecone powiatu Zadania zlecone województwa

Zgodnie z art. 8 ust. 1 SamGminU
ustawy mogą nakładać na gminę
obowiązek wykonywania zadań zle-
conych z zakresu administracji rzą-
dowej, a także z zakresu organiza-
cji przygotowań i przeprowadzenia
wyborów powszechnych oraz refe-
rendów.

W myśl art. 4 ust. 4 SamPowiatU
ustawy mogą określać niektóre
sprawy należące do zakresu dzia-
łania powiatu jako zadania z za-
kresu administracji rządowej, wy-
konywane przez powiat.

Stosownie do art. 14 ust. 2
SamWojU ustawy mogą określać
sprawy należące do zakresu działa-
nia województwa jako zadania z za-
kresu administracji rządowej, wy-
konywane przez zarząd wojewódz-
twa.

Źródło: opracowanie własne.

W sytuacji gdy zadania należące do JST (zarówno własne, jak i zlecone) wykonywane
są przez:

1) niepowiązane z JST podmioty (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodar-
czą, osoby prawne, stowarzyszenia, fundacje itp.)
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2) utworzone przez JST spółki prawa handlowego (kapitałową lub akcyjną), czyli
utworzone przez JST podmioty, które są w pełni od nich (tj. JST) formalnie nieza-
leżne, posiadające odrębną osobowość prawną,

sprawa – z punktu widzenia podatku VAT – jest prosta.

Jednostka samorządu terytorialnego zleca bowiem niezależnym od siebie podmiotom
wykonanie usług, np. z zakresu utrzymania terenów zielonych w mieście X. Podmiot ten,
jako przedsiębiorca, wykonuje zlecone mu działania, które dokumentuje fakturami. Na
podstawie otrzymanych faktur JST dokonuje wypłaty należnego wynagrodzenia. Świad-
czenie, w takim przypadku, wykonuje niezależny gospodarczo podmiot, który przejął
na siebie ryzyko odpowiedzialności za jego wykonanie. Wykonuje je własnymi (niezależ-
nymi od JST) środkami technicznymi i osobowymi.

Sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana, gdy JST nałożone ustawami zadania wyko-
nuje za pośrednictwem „własnych” jednostek organizacyjnych utworzonych w oparciu
o przepisy FinPubU. Jest tak dlatego, że jednostki te tworzy sama JST, dlatego działają
one w ramach osobowości prawnej samej JST. Jednostki takie nie posiadają samodzielnej
osobowości prawnej. Stanowią pewną specyficzną formę organizacyjnoprawną, umożli-
wiającą realizację zadań własnych JST. W takiej sytuacji mamy do czynienia z samodziel-
nym wykonywaniem zadań przez JST. W uproszczeniu można wskazać, że jednostki takie
nie są dla JST „kontrahentem”, któremu powierza się wykonanie zadania. Zasady działa-
nia sektora finansów publicznych powodują, że podział zadań do wykonania pomiędzy
takie jednostki organizacyjne odbywa się bez powstawania zobowiązań o charakterze cy-
wilnoprawnym, a finansowanie tych zadań następuje w ramach budżetu samej JST.

Na tym tle, tj. w przypadku gdy JST wykonuje zadania własne poprzez różnego typu „we-
wnętrzne” jednostki organizacyjne, powstało wiele (i to wieloletnich) problemów zwią-
zanych z rozliczeniami podatku VAT. Mianowicie, problemem było ustalenie m.in.:

1) czy samorządowa jednostka organizacyjna (utworzona przez JST) stanowi w ogóle
samodzielny podmiot gospodarczy w rozumieniu VATU,

2) czy między JST a samorządową jednostką organizacyjną (utworzoną przez JST),
przy wykonywaniu zleconych przez JST czynności, zachodzi stosunek, który
można nazwać świadczeniem usług za wynagrodzeniem.

Kolejnym, równie istotnym, problemem było ustalenie kilku ważnych kwestii:
1) czy jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe stanowią odrębnych od JST po-

datników VAT,
2) czy podmioty te powinny dokonać odrębnej (od JST) rejestracji, jako podatnicy po-

datku VAT, czy też może powinny rozliczać się wraz z JST, jako jej wewnętrzna jed-
nostka.

W tym celu należy ustalić, czy samorządowe jednostki oraz zakłady budżetowe mogą sa-
modzielnie prowadzić działalność gospodarczą.


