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Wprowadzenie

Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług stanowi fundamentalną zmianę rozliczeń dla
JST. Po 1.1.2017 r. gmina (powiat, województwo) i jej jednostki zależne (tj. jednostki budżetowe
i zakłady budżetowe) stanowią z punktu widzenia podatku VAT jeden organizm. Podmioty te są
bowiem uznawane za jednego podatnika VAT. Z dniem 1.1.2017 r. ustaje odrębność podatkowa
jednostek organizacyjnych JST. Zarówno jednostki organizacyjne JST, jak i sama JST – czyli gmina,
powiat czy województwo – muszą wspólnie rozliczać podatek od towarów i usług.

Niniejsza publikacja opisuje zasady dokonania centralizacji VAT na podstawie ustawy z 5.9.2016 r.
o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków
publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454). W pu-
blikacji zawarto szczegółowe zasady przeprowadzenia wspólnego rozliczenia podatku VAT, w tym
m.in. nowe zasady wystawiania faktur, prowadzenie wspólnych rejestrów podatkowych, zasady
składania wspólnej, skonsolidowanej deklaracji podatkowej, sposoby odliczenia podatku naliczo-
nego z uwzględnieniem odliczenia częściowego (prewspółczynnikiem, wskaźnikiem proporcji).
Opisano również problematyczne zagadnienia związane z czynnościami, które – jako sukcesor po-
datkowy – gmina, powiat lub województwo powinny dokonać w zakresie przeszłych rozliczeń ich
jednostek.

Realizacja procesu centralizacji w JST stanowi wielkie wyzwanie. Zwłaszcza w zakresie wprowa-
dzenia odpowiedniego obiegu dokumentacji, stosowania odpowiednich mechanizmów odliczenia
podatku naliczonego czy zasad przygotowania wspólnej deklaracji podatkowej. Dlatego autorzy
niniejszej publikacji zwrócili szczególną uwagę na wskazane kwestie i dokładnie je opisali, popie-
rając wieloma przykładami.

Uwzględniając fakt, że ostateczny termin centralizacji VAT zbiega się z pierwszą korektą prewspół-
czynnika odliczenia podatku naliczonego, w publikacji omówiono również zasady dokonania tej
korekty. Całość opisanego zagadnienia została wsparta wieloma przykładami, które krok po kroku
opisują mechanizm korekty rocznej, 5- i 10-letniej. Korekta uwzględnia zasady zmiany zarówno
prewspółczynnika, jak i wskaźnika proporcji.

Publikacja przeznaczona jest dla skarbników, księgowych, doradców podatkowych oraz wszystkich
osób, które na co dzień zajmują się rozliczaniem podatku od towarów i usług w JST.
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