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Rozdział I. Centralizacja rozliczeń VAT
w JST

1. Zagadnienia wprowadzające
Pierwszy dzień 2017 r. jest w wielu JST momentem rozpoczęcia obowiązkowych rozli-
czeń w systemie scentralizowanym na gruncie regulacji VATU. Zgodnie z regulacjami Za-
sRozlVATU dzień 1.1.2017 r. to termin, w którym JST mają obowiązek wdrożenia skon-
solidowanego systemu rozliczania VAT. W aspekcie omawianej problematyki warto przy-
bliżyć genezę zmiany tak istotnej kwalifikacji w zakresie regulacji VATU, jaką jest uznanie
JST za podatnika tego podatku w zakresie wszelkich rozliczeń, w tym także tych, które
obejmują czynności wykonywane przez jednostki organizacyjne JST. Wcześniej zarówno
w orzecznictwie organów podatkowych, jak i w szeroko prezentowanym stanowisku mi-
nistra finansów takie jednostki były traktowane jako odrębni podatnicy VAT. Podstawę
takiej kwalifikacji stanowił pogląd, w świetle którego jednostki organizacyjne, jako wy-
odrębnione ze struktury JST podmioty prowadzące działalność gospodarczą samodziel-
nie, wykonując czynności opodatkowane VAT, powinny być postrzegane jako odrębni od
JST podatnicy tego podatku. To stanowisko kwestionował NSA, który już 24.6.2013 r.
podjął uchwałę (I FPS 1/13, Legalis), w świetle której gminne jednostki budżetowe nie
są podatnikami VAT.

Rozstrzygający okazał się jednak dopiero wyrok TSUE z 29.9.2015 r. w sprawie Gminy
Wrocław przeciwko ministrowi finansów.

Orzecznictwo

Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu po-
datku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego,
takie jak gminne jednostki budżetowe, będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą
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być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samo-
dzielności przewidzianego w tym przepisie (wyr. TSUE z 29.9.2015 r., C-276/14, Legalis).

Warto zwrócić uwagę, że ten wyrok wskazuje jedynie, że gminne jednostki budżetowe nie
mogą być podatnikiem, co w praktyce doprowadziło do uznania gmin za podatników. Za
taką kwalifikacją opowiadają się aktualnie także organy podatkowe. Przykładem może
być interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23.5.2016 r.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej
w Warszawie z 23.5.2016 r., IPPP2/443-946/13/16-5/S/MJ/AO, Legalis

Mając na uwadze przedstawioną powyżej wykładnię pojęcia „samodzielność” (niezależność),
o której mowa w art. 15 ust. 1 VATU i art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, w szczególności wy-
pracowaną przez TSUE, nie powinno budzić wątpliwości, że jednostki budżetowe nie realizują
swoich zadań w sposób samodzielny (niezależny) i nie mogą o sobie decydować, gdyż są całko-
wicie zależne od gminy zarówno na płaszczyźnie ekonomicznej, jak i prawnej. Jednostki budże-
towe działają w imieniu gminy, wykonując na jej rzecz zadania gminy, finansując ich wykonywa-
nie ze środków otrzymanych z budżetu gminy. Tym samym nie jest to działalność samodzielna.
Jednostka budżetowa nie może być również pozwanym ani powodem w postępowaniu cywil-
nym, zdolność sądową posiada bowiem gmina. Tak więc jednostki budżetowe nie są uczestni-
kami obrotu gospodarczego, nie odpowiadają za szkody wyrządzone swoją działalnością, nie
ponoszą odpowiedzialności wobec osób trzecich. Takie stanowisko jest zgodne z uchwałą SN
z 19.1.1993 r. (III CZP 160/92, Legalis).

Konsekwencję powołanego wyroku TSUE stanowił komunikat ministra finansów
z 29.9.2015 r., w którym potwierdzono brak odrębności podatkowej samorządowych jed-
nostek budżetowych na płaszczyźnie regulacji VATU. Wskazano również na konieczność
podjęcia obowiązkowego scentralizowania rozliczeń w zakresie VAT, przy czym – co jest
niezwykle istotne z punktu widzenia JST – przyjęte zostało założenie, iż centralizacja
rozliczeń zostanie wprowadzona metodą „w przód”. Przyjęcie takiego rozwiązania po-
zwoli zachować prawidłowość dotychczasowych, prowadzonych przez jednostki budże-
towe odrębnych rozliczeń, nie wyłączając zarazem możliwości podjęcia przez samorządy
decyzji o dokonaniu korekt dotychczasowych rozliczeń (uwzględniając model „scentrali-
zowany”) nieobjętych przedawnieniem, przy czym – w celu zachowania zasady neutral-
ności – korekty takie muszą zostać sporządzone w odniesieniu do całego poprzedniego
5-letniego okresu nieobjętego przedawnieniem. Ten komunikat wskazał także koniecz-
ność podjęcia prac legislacyjnych w przedmiotowym obszarze.

Orzecznictwo

W świetle art. 15 ust. 1 oraz art. 86 ust. 1 VATU gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczo-
nego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały następnie przekazane
do gminnego zakładu budżetowego, który realizuje powierzone mu zadania własne tej gminy, je-
żeli te inwestycje są wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług
(wyr. NSA z 29.10.2006 r., I FPS 4/15, Legalis).

W szerokim uzasadnieniu do tej uchwały NSA wskazał, iż w świetle kryteriów samo-
dzielności (oznaczonych w treści wyroku TSUE z 29.9.2015 r., C-276/14, Legalis) nie
można uznać, że samorządowy zakład budżetowy wykonuje działalność gospodarczą
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we własnym imieniu, na własny rachunek i na własną odpowiedzialność oraz że ponosi
on związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ryzyko gospodarcze. Tym sa-
mym także samorządowe zakłady budżetowe, nie mogąc być na gruncie VATU kwalifi-
kowane jako odrębni podatnicy, powinny zostać objęte procesem centralizacji rozliczeń
VAT. Ustawa ZasRozlVATU zmieniła FinPubU jedynie dla samorządowych zakładów bu-
dżetowych. Ta nowelizacja przewidziała możliwość otrzymania z budżetu JST środków
finansowych wynikających z rozliczenia VAT, z tym że ich wysokość nie może być wyższa
niż wynikająca z rozliczenia tego podatku związanego z tym zakładem.  Oprócz tego do-
pisano, że przy tworzeniu samorządowego zakładu budżetowego organ stanowiący JST
ma obowiązek określić zasady ustalania i przekazywania z budżetu JST środków finan-
sowych wynikających z rozliczenia VAT, jeżeli przewiduje przekazywanie tych środków
temu zakładowi.

W konsekwencji JST stanęły przed koniecznością przeprowadzenia złożonego procesu
konsolidacji rozliczeń w zakresie VAT, obejmującego zarówno samą JST, jak i jej za-
kłady, jednostki budżetowe oraz urzędy (urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd
marszałkowski). Ostateczny termin przeprowadzenia tego procesu został wyznaczony
na 1.1.2017 r., co zostało jednoznacznie potwierdzone w treści art. 3 ZasRozlVATU, która
weszła w życie 1.10.2016 r. Ten szczególny, zwany często „specustawą”, akt normatywny
objął swoim zakresem szczegółowe zasady dokonywania przez JST:

1) rozliczeń podatku za okresy rozliczeniowe upływające przed dniem podjęcia przez
nie rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi,

2) korekt rozliczeń podatku za okresy rozliczeniowe upływające przed dniem podjęcia
przez nie rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi,

3) zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów w przypadku zmiany
kwalifikowalności podatku (w związku z wyr. TSUE z 29.9.2015 r., C-276/14, Le-
galis).

W konsekwencji należy uznać, że wszystkie JST, które dotychczas nie podjęły konsolida-
cji swoich rozliczeń w zakresie VAT wraz z własnymi jednostkami organizacyjnymi (w ro-
zumieniu ZasRozlVATU), są zobowiązane do wprowadzenia scentralizowanego modelu
rozliczeń VAT najpóźniej 1.1.2017 r. W tym celu JST, która podejmuje rozliczanie po-
datku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, jest zobowiązana złożyć, przed
dniem podjęcia tego rozliczania, do właściwego ze względu na adres siedziby naczel-
nika urzędu skarbowego informację, w której wskaże dzień podjęcia rozliczania podatku
wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi (art. 5 ust. 1 ZasRozlVATU). Tę infor-
mację sporządza się według wzoru opracowanego na podstawie ZasRozlVATU. Ponadto
załącza się do niej wykaz wszystkich jednostek organizacyjnych, z podaniem ich na-
zwy, adresu siedziby oraz numeru identyfikacji podatkowej. Sporządzenie tego wykazu
jest bardzo istotne, ponieważ pozwala naczelnikowi urzędu skarbowego, właściwemu
ze względu na adres siedziby jednostki organizacyjnej, na wykreślenie tych jednostek
z urzędu z rejestru jako podatników podatku, z dniem podjęcia wspólnego rozliczania po-
datku z JST. Naczelnik urzędu skarbowego powiadamia JST o takim wykreśleniu (art. 5
ust. 3 ZasRozlVATU). Przyjęcie tego rozwiązania stanowi istotne uproszczenie. Pozwala
bowiem na uniknięcie konieczności podejmowania czynności zmierzających do dokona-
nia indywidualnych wykreśleń z rejestru podatników przez poszczególne jednostki orga-
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nizacyjne JST, które poczynając od dnia podjęcia scentralizowanych rozliczeń, wchodzą
w skład struktury podatnika VAT, którym jest JST.

2. Gmina, powiat, województwo jako podatnik VAT
Omawiając kwestię uznania gminy (szerzej JST) za podatnika VAT, nie sposób na wstępie
nie odnieść się do właściwych regulacji tych aktów normatywnych, które ustalają pod-
stawy ich funkcjonowania. Mianowicie chodzi tutaj o odpowiednio:

1) ustawę o samorządzie gminnym – w odniesieniu do gmin,
2) ustawę o samorządzie powiatowym – w odniesieniu do powiatów oraz
3) ustawę o samorządzie wojewódzkim – w odniesieniu do województwa.

Każdy z tych powołanych aktów normatywnych, określając zasady funkcjonowania
wspólnot samorządowych, przyznaje JST (gminie, powiatowi oraz województwu) oso-
bowość prawną przy czym należy pamiętać, że jednostki nieposiadające osobowości
prawnej (jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe) również posiadają
zdolność do zaciągania zobowiązań w określonych przypadkach (art. 331 § 1 KC). Wyżej
wymienione ustawy ustalają zarówno samodzielność ich działania, jak i zasady ponosze-
nia odpowiedzialności za wykonywane zadania publiczne określone przepisami. Co wię-
cej, powołane ustawy wskazują także na zespół zadań nałożonych na poszczególne JST.

Przykład

W odniesieniu do samorządu gminnego, regulacja art. 6 ust. 1 SamGminU ustala, iż do zakresu
działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone usta-
wami na rzecz innych podmiotów. Jednocześnie, dyspozycja wyrażona brzmieniem art. 7 ust. 1
SamGminU wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych
gminy.

W szczególności zadania JST własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
2) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
3) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
4) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wy-
sypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elek-
tryczną i cieplną oraz gaz,

5) działalności w zakresie telekomunikacji,
6) lokalnego transportu zbiorowego,
7) ochrony zdrowia,
8) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
9) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

10) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
11) edukacji publicznej,
12) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabyt-

ków i opieki nad zabytkami,
13) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
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14) targowisk i hal targowych,
15) zieleni gminnej i zadrzewień,
16) cmentarzy gminnych,
17) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożaro-

wej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego,

18) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych,

19) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, me-
dycznej i prawnej,

20) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do
działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania
aktywności obywatelskiej promocji gminy,

21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wy-
mienionych w art. 3 ust. 3 PożPubWolontU,

22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Należy zauważyć, że powyżej ustalony i powołany regulacją katalog zadań własnych
gminy ma charakter otwarty, o czym świadczy sformułowanie „w szczególności”. Po-
dobnie, zarówno SamPowiatU, jak i SamWojU ustalają katalog zadań własnych powiatu
i województwa, a zatem katalog zadań, do realizacji których te samorządy zostały po-
wołane. Przenosząc powyższą analizę na grunt rozpatrywanego zagadnienia, a zatem
kwestii uznania JST za VAT, powstaje do rozstrzygnięcia kluczowa kwestia dotycząca
charakteru czynności, w zakresie których taka jednostka może być kwalifikowana jako
podatnik VAT. Zasadą wynikającą z brzmienia art. 15 ust. 1 VATU jest, iż za podatnika
VAT uznaje się: osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (w rozumieniu
VATU), bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei stosownie do treści
art. 15 ust. 2 VATU pojęcie działalności gospodarczej obejmuje wszelką działalność pro-
ducentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby na-
turalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działal-
ność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu
towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobko-
wych. Zatem na podstawie powołanych regulacji za podatnika VAT należy uznać wszel-
kie, wskazane w treści art. 15 ust. 1 VATU, podmioty (m.in. osoby prawne), które wyko-
nują działalność gospodarczą, ale, co szczególnie istotne, w niezwykle szerokim rozumie-
niu ustalonym treścią art. 15 ust. 2 VATU. Przyjęcie takiego rozwiązania nie pozostawia
wątpliwości w zakresie kwalifikacji JST (gminy, powiatu czy województwa), jeżeli te wy-
konują działalność gospodarczą w rozumieniu VATU.

Rozpatrując status JST jako podatnika VAT, konieczne jest jednoczesne wskazanie na dys-
pozycję wyrażoną brzmieniem regulacji art. 15 ust. 6 VATU. Norma ta ustala bowiem,
że za podatnika nie uznaje się 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. W konsekwencji, skoro przyjęto, że nie
uznaje się za podatnika VAT organów władzy publicznej, to należy stwierdzić, iż za po-
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datnika VAT co do zasady nie uznaje się gminy, powiatu lub województwa w zakresie
wykonywania czynności, dla realizacji których organy te zostały powołane, z wyjątkiem
czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych. A contrario za podat-
nika VAT uznana zostanie gmina (powiat, województwo) wykonująca czynności (zada-
nia) nałożone na nią przepisami prawa, ale na podstawie zawartych umów cywilnopraw-
nych (np. w przypadku zawarcia umowy sprzedaży).

Jednostka samorządu terytorialnego w zakresie podejmowanych działań może być za-
równo uznawana za podatnika VAT, jak i pozostawać poza zakresem takiej kwalifikacji –
w zależności od charakteru podejmowanej aktywności. Niewątpliwie jednak, sprawując
swoje zadania jako organ władzy publicznej, JST co do zasady pozostaje poza zakresem
kwalifikacji jako podatnik VAT.

Pogląd ten potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych.

Orzecznictwo

(...) gmina może i na ogół występuje w obrocie prawnym w dwojakiej roli, działając zarówno w sfe-
rze imperium, jak i dominium. W ramach sprawowania imperium, tj. realizując swoje zadania jako
organ władzy publicznej, gmina co do zasady nie jest podatnikiem VAT (art. 15 ust. 6 VATU);
niezależnie jednak od tego, gmina może też prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu
art. 15 ust. 2 VATU, w tym również wykorzystywać swój majątek w tym celu (zob. np. post. TSUE
z 26.2.2015 r., C-72/13, Legalis). Jak zauważono w wyroku NSA z 11.10.2011 r. (I FSK 965/11,
Legalis), w ujęciu generalnym, o tym, co jest działalnością gospodarczą gminy, przesądza treść
art. 9 SamGminU. Wynika z niego, że działalnością gospodarczą gminy jest działalność w zakre-
sie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, na którą zezwala odrębna
ustawa, a także działalność w zakresie zadań o charakterze użyteczności publicznej, prowadzona
w ramach przewidzianych w odrębnej ustawie, tj. w szczególności w formach samorządowego za-
kładu budżetowego lub spółek prawa handlowego (wyr. NSA z 14.7.2016 r., I FSK 24/15, Legalis).

Należy zatem podkreślić, iż powyżej zaprezentowana kwalifikacja podmiotu jako podat-
nika VAT, dokonana w oparciu o brzmienie art. 15 ust. 1, 2 i 6 VATU, znajduje zastosowa-
nie również w odniesieniu do powiatu i województwa.

Reasumując, należy też zauważyć, że rozpoznanie, w zakresie wykonywanych przez
JST czynności, statusu jednostki samorządowej jako podatnika VAT stanowi kluczowy
element dla prawidłowego ustalenia skutków podatkowych podejmowanych czynności
w obszarze VATU. Zasadą w zakresie opodatkowania VAT jest, że opodatkowaniem ob-
jęte są czynności wskazane w treści art. 5 ust. 1 VATU (m.in. odpłatna dostawa towarów
lub świadczenie usług na terytorium kraju) w sytuacji, w której czynność ta jest wykony-
wana przez podmiot uznawany w ramach realizacji tej czynności za podatnika VAT.

Orzecznictwo

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 VATU, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają od-
płatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7
ust. 1 VATU, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 VATU, rozumie się przenie-
sienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przy czym, nie każda czynność stano-
wiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 VATU, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
aby bowiem dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez pod-
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miot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług (wyr. WSA
w Bydgoszczy z 23.2.2016 r., I SA/Bd 37/16, Legalis).

W konsekwencji należy stwierdzić, że opodatkowaniu VAT będzie podlegało wykonanie
przez JST (jej jednostkę organizacyjną) czynności podlegającej opodatkowaniu, w zakre-
sie której JST jest uznawana za podatnika VAT.

3. Modele rozliczeń w systemie scentralizowanym

3.1. Wprowadzenie

O ile celem i skutkiem podjęcia skonsolidowanego systemu rozliczeń w systemie VAT
jest przyznanie statusu podatnika JST zarówno w zakresie własnych działań, jak i czyn-
ności podejmowanych przez jednostki organizacyjne, za które stosownie do treści
ZasRozlVATU uznaje się:

1) utworzoną przez JST samorządową jednostkę budżetową lub samorządowy zakład
budżetowy,

2) urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski,
o tyle w zakresie praktyki prowadzenia tych rozliczeń w obrębie struktury danej JST
pozostawiono podatnikom znaczny margines swobody. Możliwe jest bowiem przyjęcie
różnych modeli prowadzenia skonsolidowanych rozliczeń VAT, wśród których dokona-
nie wyboru najkorzystniejszej formuły dla danego samorządu wymaga przeprowadzenia
gruntownej analizy zarówno argumentów przemawiających za poszczególnymi rozwią-
zaniami na płaszczyźnie indywidualnych uwarunkowań JST, jak i racji, które stanowią
kontrargumenty dla wprowadzenia poszczególnych rozwiązań. Dlatego warto zasygna-
lizować kwestię możliwych do przyjęcia w praktyce systemów prowadzenia scentralizo-
wanego rozliczenia VAT, zwłaszcza że w tym zakresie samorządy mają daleko idącą swo-
bodę.

3.2. Model centralny

System centralny skupia się na bezpośrednim przejęciu całości rozliczeń w zakresie VAT
poprzez podatnika, a zatem w praktyce – poprzez obsługujący gminę, powiat czy woje-
wództwo urząd. Rozwiązanie to prowadzi de facto do wyłączenia jednostek organizacyj-
nych z zakresu czynności podejmowanych w ramach prowadzonych rozliczeń VAT, te są
bowiem bezpośrednio wykonywane przez JST. Dlatego w razie przyjęcia takiego systemu
centralizacji rozliczeń konieczne staje się opracowanie modelu obiegu dokumentów po-
między jednostkami organizacyjnymi JST objętymi konsolidacją VAT a samą JST, który
pozwoli na wywiązanie się przez podatnika tego podatku z obowiązków podatnika wyni-
kających z regulacji VATU. W razie przyjęcia tego wariantu rozliczeń to na szczeblu gminy
(powiatu, województwa) prowadzone są rejestry wymagane regulacjami VATU oraz wy-
stawiane są faktury sprzedaży w zakresie czynności wykonywanych przez jednostki or-
ganizacyjne JST. W praktyce system ten wymaga m.in. przekazania przez jednostki or-
ganizacyjne do urzędu gminy wszelkich dokumentów źródłowych w celu sporządzenia
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rejestrów zakupu, a także informacji i dokumentacji pozwalających na terminowe wy-
stawienie faktur sprzedażowych oraz rozpoznanie momentu powstania obowiązku po-
datkowego w celu prawidłowego sporządzenia deklaracji rozliczeniowej składanej do
urzędu skarbowego. W efekcie, przyjęcie centralnego modelu rozliczeń wymaga:

1) opracowania szczegółowych rozwiązań w zakresie obiegu dokumentów pomiędzy
jednostką organizacyjną objętą skonsolidowanym systemem rozliczeń a gminą,

2) opracowania kompleksowego systemu przekazywania informacji pozwalających
na prawidłowe rozpoznanie następstw indywidualnych stanów faktycznych w ob-
szarze rozliczeń VATU,

3) prowadzenia całości rejestrów ewidencji sprzedaży oraz ewidencji zakupów przez
gminę (powiat, województwo).

Niewątpliwie model ten wyłącza ryzyko popełnienia błędów w zakresie rozliczeń VAT
na etapie wstępnych czynności podejmowanych w ramach struktury objętej konsolidacją
rozliczeń jednostki organizacyjnej (na etapie sporządzania cząstkowych rejestrów bądź
cząstkowej deklaracji rozliczeniowej). Jednostki te nie podejmują takich działań, ponie-
waż przekazują całość rozliczeń do struktury centralnej. Dlatego w wypadku wyboru ta-
kiego systemu prowadzenia rozliczeń nie ma przesłanek dla wprowadzania wewnętrz-
nych instrukcji podatkowych w zakresie rozliczeń VAT kierowanych do jednostek organi-
zacyjnych, te podmioty nie podejmują bowiem żadnych czynności rozliczeniowych oraz
nie dokonują kwalifikacji zaistniałych zdarzeń w aspekcie skutków podatkowych wyni-
kających z regulacji VATU. Niemniej jednak model ten w praktyce wydaje się całkowicie
niemożliwy do wdrożenia w systemie obszernej struktury rozliczeń bądź w przypadku
większej liczby jednostek organizacyjnych. Niewątpliwie jego istotną wadą jest także
brak możliwości dokonania bezpośredniej analizy określonych stanów faktycznych i zda-
rzeń pod kątem ich następstw na gruncie regulacji VATU. Zdarzenia takie występują bo-
wiem w jednostkach organizacyjnych wchodzących w zakres struktury podatnika, a za-
tem to w obrębie służb księgowych tych jednostek organizacyjnych istnieje pełne rozpo-
znanie danych czynności pod kątem ich kwalifikacji dla potrzeb VAT.

3.3. Model rozliczeń cząstkowych

Ten wariant stanie się najpewniej najpowszechniej stosowaną formułą skonsolidowa-
nych rozliczeń VAT. Polega on na pozostawieniu pewnego zakresu kompetencji w obsza-
rze rozliczeń VAT w strukturze poszczególnych jednostek organizacyjnych JST. W konse-
kwencji jednostki te, prowadząc swoją aktywność i działając w ramach struktury podat-
nika VAT, jakim jest JST, dokonują:

1) kwalifikacji danego zdarzenia pod kątem jego skutków w obszarze VAT,
2) rozpoznają obowiązek podatkowy w zakresie wykonywanych przez siebie czynno-

ści i dokonują ich opodatkowania według reguł przewidzianych w tym zakresie re-
gulacjami VATU,

3) rozpoznają i realizują uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego w związku
z czynnościami wykonywanymi w ramach swojej aktywności,

4) dokumentują wykonywane czynności wystawianymi fakturami bądź ewidencjo-
nują prowadzoną sprzedaż za pomocą kas rejestrujących, co z kolei wymaga roz-
poznania istnienia obowiązku wprowadzenia i stosowania kas fiskalnych,
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5) sporządzają ewidencje i wewnętrzne deklaracje rozliczeniowe o charakterze cząst-
kowym (ewidencje sprzedaży, ewidencje zakupu) dla potrzeb prowadzonych przez
JST, jako podatnika VAT, rozliczeń w zakresie VAT,

6) przekazują, w ramach przyjętego modelu obiegu dokumentów, sporządzone w ob-
rębie własnej struktury cząstkowe ewidencje i deklaracje do struktur JST (w prak-
tyce urzędu gminy, starostwa powiatowego bądź urzędu marszałkowskiego) w celu
dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym.

Przyjęcie tego systemu rozliczeń nie spowoduje większych perturbacji w ramach prowa-
dzonych rozliczeń podatkowych podejmowanych przez te jednostki organizacyjne JST,
które do momentu podjęcia konsolidacji VAT funkcjonowały jako zarejestrowani podat-
nicy VAT niekorzystający ze zwolnienia od tego podatku, a zatem prowadzące w zakre-
sie własnych czynności indywidualne rozliczenia z tytułu VAT, jako podatnicy tego po-
datku. W praktyce, w miejsce dotychczasowych finalnych rozliczeń będą one prowadziły
jedynie rozliczenia cząstkowe składające się sumarycznie na finalne rozliczenia podat-
nika, jakim jest JST. Oczywiście tak fragmentarycznie prowadzone rozliczenie będzie
musiało uwzględnić charakter skonsolidowanego rozliczenia VAT (np. posługiwanie się
na fakturach NIP jednostki samorządu terytorialnego), w tym przyjęte w ramach struk-
tury podatnika wytyczne, instrukcje i wprowadzone zarządzenia. Jednak zmiana tego
typu nie powinna sprawiać większego problemu tym podmiotom (jednostkom organiza-
cyjnym), które dotychczas działały jako samodzielni podatnicy VAT. Inaczej jest w przy-
padku jednostek organizacyjnych, które do momentu scentralizowania rozliczeń korzy-
stały ze zwolnienia o charakterze podmiotowym, a zatem zwolnienia przewidzianego
w treści art. 113 ust. 1 i 9 VATU, tj. zwolnienia właściwego z uwagi na wartość osiąganych
obrotów. Jednostki te, na skutek „wcielenia” do struktury podatnika, jakim jest JST, będą
zobligowane do rozpoczęcia prowadzenia wewnętrznych rozliczeń z tytułu VAT.

Ważne

Konsolidacja rozliczeń i przyjęcie cząstkowego modelu tych rozliczeń doprowadzi do gruntownej
modyfikacji czynności podejmowanych w tym zakresie w tych jednostkach organizacyjnych, które
do dnia rozpoczęcia scentralizowanych rozliczeń korzystały ze zwolnienia z podatku w oparciu
o treść art. 113 ust. 1 i 9 VATU. Będą one bowiem musiały m.in. rozpoznawać moment powstania
obowiązku podatkowego, opodatkować wykonywane czynności, rozpoznawać i realizować upraw-
nienia do odliczenia podatku naliczonego czy w końcu prowadzić cząstkowe rozliczenia, a zatem
podejmować czynności, które, z uwagi na objęcie zwolnieniem podatkowym, znajdowały się poza
obszarem ich rozliczeń.

Warto w tym miejscu wskazać na brzmienie art. 6 ZasRozlVATU, z którego jednoznacznie
wynika, że jednostki organizacyjne, których sprzedaż na 29.9.2015 r. korzystała ze zwol-
nienia, o jakim mowa w art. 113 VATU, mogą korzystać z tego zwolnienia na warunkach
określonych w tym przepisie do dnia poprzedzającego dzień podjęcia wspólnego rozli-
czania podatku z JST. Zatem, skoro z dniem podjęcia konsolidacji rozliczeń ustaje w przy-
padku takich jednostek uprawnienie do korzystania z powołanego zwolnienia, to poczy-
nając od dnia podjęcia w ramach struktury JST scentralizowanych rozliczeń z uwzględ-
nieniem przyjętego technicznego modelu ich prowadzenia o charakterze cząstkowym,
jednostki takie zostają obciążone wszelkimi obowiązkami zmierzającymi do prawidło-
wego rozliczenia VAT.
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Analizując zasadność wprowadzenia modelu rozliczeń cząstkowych, należy zauważyć,
że niewątpliwym argumentem przemawiającym za tą formą jest praktyczne pozostawie-
nie znaczącej ich części w strukturze jednostki organizacyjnej, w zakresie której docho-
dzi do zdarzeń wywołujących skutki w obszarze opodatkowania VAT. Ten schemat po-
zwala zatem na bezpośrednie rozpoznanie skutków podatkowych w jednostce, w któ-
rej zaistniały zdarzenia wywołujące te skutki. W praktyce pozwala on także na sprawne
wprowadzenie konsolidacji rozliczeń VAT, również w ramach rozległej struktury dużego
samorządu. Niesie on jednak za sobą istotne ryzyko, w postaci możliwości zaistnienia
rozbieżnych kwalifikacji prawnopodatkowych w stosunku do tożsamych albo zbliżonych
zdarzeń dokonywanych przez różne jednostki organizacyjne jednego podatnika. Potę-
guje on zatem ryzyko popełnienia błędów lub zaistnienia nieprawidłowości na etapie do-
konywania skonsolidowanego rozliczenia, którego podstawę stanowią niewłaściwie lub
błędnie sporządzone rozliczenia cząstkowe. W konsekwencji, niesie on również za sobą
możliwość podwyższenia ryzyka odpowiedzialności kierownika jednostki i jej skarbnika
(głównego księgowego) w zakresie prowadzonych przez JST rozliczeń z tytułu VAT, która
rozciąga się także na sferę odpowiedzialności karnoskarbowej. Zatem także z tego punktu
widzenia właściwym, a wręcz pożądanym, mechanizmem jest wprowadzenie systemu:

1) zarządzeń centralizacyjnych,
2) wewnętrznych instrukcji podatkowych i objaśnień w zakresie prowadzonych rozli-

czeń VAT,
3) procedury obiegu dokumentów,
4) wewnętrznej kontroli,
5) szkoleń i podnoszenia kwalifikacji.

Taki system wpłynie zarówno na zmniejszenie zagrożenia popełnienia błędów i zaist-
nienia nieprawidłowości w zakresie kwalifikacji podatkowej oraz czynności księgowych,
jak i na ujednolicenie prowadzonych rozliczeń, co niewątpliwie stanowi pożądany efekt
wspólnie prowadzonych scentralizowanych rozliczeń VAT.

3.4. Centrum usług wspólnych (CUW)

Model prowadzonych rozliczeń w oparciu o CUW wymaga szerszego omówienia z uwagi
na wprowadzenie do porządku prawnego, poczynając od 1.1.2016 r., znaczących zmian
przepisów:

1) ustawy o samorządzie gminnym,
2) ustawy o samorządzie powiatowym,
3) ustawy o samorządzie województwa.

Nowelizacja ta w omawianym zakresie została dokonana przepisami ZmSamGminU15.
W regulacjach SamGminU (a także SamPowiatU i SamWojU) zostały wprowadzone
zasady regulujące powstanie CUW. Zgodnie z art. 10a–10d SamGminU (art. 6a–6d
SamPowiatU i odpowiednio art. 8a–8d SamWojU) wprowadzono możliwość zapewnie-
nia wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej:

1) jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych,
2) gminnym instytucjom kultury,
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3) innym, zaliczanym do sektora finansów publicznych, gminnym osobom prawnym
utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicz-
nych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek
prawa handlowego.

Jednocześnie, w świetle wprowadzonych regulacji, wskazano na katalog jednostek mo-
gących prowadzić wspólną obsługę.

Przykład

W odniesieniu do powiatu, wspólną obsługę mogą prowadzić: starostwo powiatowe, inna jed-
nostka organizacyjna powiatu, jednostka organizacyjna związku powiatów albo jednostka organi-
zacyjna związku powiatowo-gminnego (art. 6b ust. 1 SamPowiatU).

Dodatkowego powołania wymaga także zasada, w świetle której, w przypadku powie-
rzenia obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwa-
nych, obowiązki te są przekazywane w całości. Jak wykazano w treści uzasadnienia do
ZmSamGminU15: „Dodano również inny przepis, zgodnie z którym w przypadku prze-
kazania obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości są one przekazywane
w całości. Oznacza to m.in., że w porozumieniu, jak i uchwale nie można powierzyć
np. wyłącznie obowiązków z zakresu rachunkowości, pozostawiając sprawozdawczość
w jednostce obsługiwanej. Przepis ten jest konieczny z uwagi na wprowadzenie jasnych
zasad odpowiedzialności za realizacje obowiązków na gruncie DyscypFinPubU. Należy
również dodać, że w praktyce, rozdzielanie tych dwóch sfer nie miałoby miejsca”.

Oceniając zasadność dokonywania rozliczeń w zakresie scentralizowanego VAT poprzez
CUW, nie sposób pominąć argumentu, iż taka jednostka charakteryzuje się wysokim
stopniem wyspecjalizowania i kompetencji zarówno w zakresie znajomości szczegóło-
wych procedur prowadzonych w zakresie rozliczeń VAT, jak i interpretacji przepisów
pod kątem kwalifikacji prawnopodatkowej występującej w strukturze zdarzeń danej jed-
nostki organizacyjnej (np. zakładu budżetowego). Taki stopień wyspecjalizowania nie-
wątpliwie oddziałuje na podniesienie jakości obsługi prowadzonej w tym zakresie, co
wpływa zarówno na ujednolicenie rozpoznawanych skutków podatkowych dokonywa-
nej wykładni przepisów, jak i na minimalizację ryzyka popełnianych błędów lub pojawia-
jących się nieprawidłowości w zakresie prowadzonych rozliczeń.

Omawiając podstawowe aspekty CUW, warto też wskazać na kwestię uregulowanej od-
powiedzialności kierownika jednostki obsługującej oraz głównego księgowego tej jed-
nostki. W świetle dyspozycji wyrażonej w art. 53 ust. 1 FinPubU kierownik JSFP, zwany
dalej „kierownikiem jednostki”, jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej
tej jednostki, z zastrzeżeniem regulacji art. 53 ust. 5 FinPubU, wprowadzonej do po-
rządku prawnego 1.1.2016 r. Z tej normy wynika, że kierownik jednostki obsługującej,
o której mowa w ustawach samorządowych (SamGminU, SamPowiatU, SamWojU), jest
odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jed-
nostki obsługiwanej w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą albo porozumie-
niem, o których mowa w tych ustawach. Na gruncie powołanego przepisu kierownik
jednostki obsługującej, której przekazano prowadzenie spraw finansowych, jest odpo-
wiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostki
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obsługiwanej, ale, co szczególnie istotne, wyłącznie w zakresie, w jakim obowiązki zo-
stały mu powierzone uchwałą lub porozumieniem. Co więcej, z treści art. 54 ust. 1
FinPubU wynika także, że główny księgowy JSFP jest odpowiedzialny również za działa-
nia w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki. Jednocześnie norma art. 54 ust. 2a
FinPubU ustala regulację szczególną, odnoszącą się do sytuacji, w której realizacja zadań
głównego księgowego została powierzona jednostce obsługującej.

Ważne

Jeżeli w ramach wspólnej obsługi (o której mowa w ustawach samorządowych, np. SamGminU)
jednostka obsługująca zaliczana do sektora finansów publicznych zapewnia realizację zadań głów-
nego księgowego JSFP przez osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 54 ust. 2a FinPubU,
to w jednostce obsługiwanej nie zatrudnia się głównego księgowego.

Tym samym, skoro jednostka obsługująca jest w takim wypadku zobowiązana do zapew-
nienia wykonania zadań głównego księgowego jednostki obsługiwanej poprzez osobę
spełniającą warunki i wymagania przewidziane dla głównego księgowego JSFP, to na-
leży wnioskować, iż w zakresie, w jakim odpowiedzialność za prowadzenie rachunkowo-
ści i gospodarki finansowej obsługiwanej jednostki spoczywa na jej głównym księgowym
w przypadku powierzenia prowadzenia rachunkowości CUW, to taka odpowiedzialność
będzie spoczywała także na osobie realizującej zadania głównego księgowego w ramach
wspólnej obsługi.

4. Analiza zasadności wprowadzenia i stosowania
instrukcji podatkowych w zakresie scentralizowanego
systemu rozliczeń VAT
Naturalną konsekwencję obowiązku wdrożenia skonsolidowanego systemu rozliczeń
w zakresie VAT w obszarze czynności podejmowanych przez JST, rozumianą jako po-
datnik tego podatku, stanowi konieczność przyjęcia wewnętrznych procedur pozwala-
jących na sprawne i – co najważniejsze – prawidłowe (zgodne z obowiązującymi wy-
mogami) prowadzenie tych rozliczeń. Trudno jednak wskazać na jeden uniwersalny
wzorzec takich procedur, który można z powodzeniem zastosować w strukturze wszyst-
kich JST. Istotnymi kryteriami pozwalającymi na sprawne wykorzystywanie wprowa-
dzonych rozwiązań są: specyfika, przedmiot oraz stopień złożoności zdarzeń występują-
cych w strukturze danego podatnika, w tym także w poszczególnych jego jednostkach
organizacyjnych. Należy stwierdzić, iż pomimo daleko posuniętego podobieństwa w za-
kresie rozliczeń JST prowadzonych na gruncie regulacji VATU, opracowanie wspólnych,
obowiązujących w strukturze konkretnego podatnika VAT, rozwiązań powinno w spo-
sób możliwie najtrafniejszy odpowiadać jego indywidualnej specyfice, uwzględniając
obowiązujące zasady pozwalające na prawidłowe wywiązywanie się przez podatnika
VAT z nałożonych na niego obowiązków w zakresie rozliczeń tego podatku. Dlatego ko-
nieczne staje się opracowanie jednego, wspólnego, a zatem obwiązującego wszystkie jed-
nostki organizacyjne pozostające w strukturze podatnika (JST), systemu rozpoznania



Rozdział I. Centralizacja rozliczeń VAT w JST

15

oraz kwalifikacji prawnopodatkowej zdarzeń wywołujących następstwa na gruncie regu-
lacji VATU. System taki powinien zawierać instrukcje oraz objaśnienia w zakresie typo-
wych, występujących w JST zdarzeń wywołujących skutki w poszczególnych obszarach
rozliczeń VAT. W szczególności powinien odnosić się do:

1) czynności podlegających opodatkowaniu VAT,
2) ustalania podstawy opodatkowania na gruncie regulacji VATU,
3) ustalania właściwej stawki podatku,
4) rozpoznania uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego,
5) realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego,
6) prowadzenia ewidencji wymaganych dla potrzeb rozliczeń VAT,
7) sporządzania deklaracji rozliczeniowych,
8) obiegu dokumentów,
9) dokumentowania zaistniałych zdarzeń w sposób przewidziany regulacjami VATU,

10) dokumentowania zdarzeń pozostających poza system VAT.

Warto dodać, iż wartość dodaną opracowanych i obowiązujących w strukturze danego
podatnika instrukcji podatkowych stanowi objęcie takimi procedurami systemu zdarzeń
gospodarczych typowych dla danej jednostki. Wśród takich warto chociażby przykła-
dowo wskazać na:

1) instrukcje odnoszące się do kwalifikacji czynności w obrocie nieruchomościami
(np. sprzedaż, wynajem, dzierżawa, ustanowienie użytkowania wieczystego),

2) instrukcje odnoszące się do sektora oświaty (np. wyżywienie w stołówce szkolnej),
3) instrukcje odnoszące się do świadczenia usług komunalnych.

Przygotowując obowiązujący w strukturze danego podatnika system wspólnych proce-
dur w zakresie rozliczania VAT, należy mieć także na uwadze aspekt podmiotowy, czyli
fakt nierzadko daleko posuniętej odrębności prowadzonych dotychczas osobnych roz-
liczeń w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych JST, traktowanych do mo-
mentu wdrożenia skonsolidowanego systemu rozliczeń jako odrębnych podatników VAT.
Trzeba mieć zatem na uwadze zarówno specyfikę wykonywanych przez te jednostki za-
dań i czynności, jak i ich odrębny dotychczas status podatników VAT. W obszarze struk-
tury jednego podatnika można bowiem spotkać się z sytuacją, w której:

1) poszczególne jednostki organizacyjne, jako podatnicy VAT, w sposób odmienny
kwalifikowały bądź interpretowały konkretne zdarzenia w obszarze regulacji
VATU,

2) poszczególne jednostki organizacyjne, jako odrębni podatnicy VAT, w różny sposób
prowadziły swoje rozliczenia w obszarze regulacji VATU,

3) niektóre jednostki organizacyjne, traktowane jako odrębni podatnicy VAT, pozosta-
wały poza systemem VAT, korzystając np. z przewidzianego regulacjami art. 113
ust. 1 i 9 VATU zwolnienia z tego podatku właściwego z uwagi na wartość osiąga-
nego obrotu.

Dostrzegając tak dalece idącą rozbieżność w prowadzonych działaniach przed dniem
podjęcia scentralizowanego systemu rozliczeń w praktyce poszczególnych jednostek or-
ganizacyjnych JST, a także kierując się koniecznością wdrożenia jednolitych i obowią-
zujących wszystkie jednostki organizacyjne procedur pozwalających na wywiązanie się
z obowiązków nałożonych na podatnika regulacjami VATU, konieczne staje się wprowa-
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dzenie rozwiązań jednolitych i obowiązujących wszystkie jednostki wchodzące w skład
struktury podatnika (JST). Procedury takie wpłyną bowiem na:

1) przyjęcie zunifikowanych rozwiązań pozostających w zgodzie z regulacjami VATU,
2) minimalizację ryzyka związanego z ewentualnymi nieprawidłowościami w zakre-

sie rozliczeń prowadzonych w obszarze VAT,
3) minimalizację ryzyka związanego z odpowiedzialnością osób odpowiadających

za rozliczeniami w obszarze VAT,
4) sprawność obiegu dokumentów, a także sprawność prowadzonych rozliczeń w za-

kresie VAT,
5) przejrzystość i łatwość rozpoznania ewentualnych pomyłek bądź nieprawidłowo-

ści,
6) sprawność działań w zakresie podejmowanych czynności wewnętrznej kontroli

prawidłowości rozliczeń VAT.

Trzeba także zwrócić uwagę na kwestię stopnia przedmiotowej ogólności instrukcji po-
datkowych wprowadzanych do struktur wewnętrznych podatnika. Można wskazać na:

1) instrukcje o charakterze ogólnym albo
2) instrukcje skonkretyzowane przedmiotowo, odnoszące się do poszczególnych, in-

dywidualnych zdarzeń.

Dokonując wyboru pomiędzy tymi dwoma typami instrukcji, warto zauważyć, iż za-
równo w jednym, jak i drugim wypadku istnieją argumenty przemawiające za lub prze-
ciw przyjęciu poszczególnych modeli wprowadzanych procedur.

Instrukcje o charakterze ogólnym niewątpliwie mają szerszy zakres zastosowania.
Wskazują bowiem nie tyle na kwalifikację prawnopodatkową konkretnego, indywidu-
alnie określonego stanu faktycznego, ile na pewne ogólne zagadnienia problemowe
(np. kwestię uprawnienia w zakresie odliczania podatku naliczonego). W pewnym ogra-
niczonym stopniu tego typu instrukcje mogą stanowić element składowy wprowadzo-
nego zarządzenia w sprawie centralizacji (np. w zakresie ustalenia ogólnych zasad wy-
stawania faktur w imieniu JST przez jej jednostki organizacyjne objęte strukturą scentra-
lizowanych rozliczeń). Z kolei instrukcje skonkretyzowane przedmiotowo, odnoszące
się do poszczególnych, indywidualnych zdarzeń, stanowią formę procedur stosowanych
w przypadku zaistnienia konkretnego objętego instrukcją zdarzenia. Stanowią zatem
formę swoistej listy kontrolnej pozwalającej na proste osiągnięcie celu w postaci dokona-
nia właściwej kwalifikacji podatkowej, poprzez analizę poszczególnych elementów zda-
rzenia faktycznego w kontekście narzędzi przyjętych przez daną instrukcję. Przykładem
tego typu instrukcji może być instrukcja w zakresie ustalania podstawy opodatkowania
VAT sprzedaży zabudowanego gruntu.

Dokonując wyboru pomiędzy poszczególnymi typami przygotowanych i wdrażanych ty-
pów instrukcji podatkowych, warto dokonać praktycznej analizy użyteczności poszcze-
gólnych modeli. W niektórych przypadkach przyjęcie modelu o charakterze ogólnym na-
leży uznać za wystarczające (np. w wypadku instrukcji w zakresie wystawiania faktur czy
też instrukcji w zakresie prowadzenia cząstkowych ewidencji sprzedaży lub zakupu dla
potrzeb rozliczeń VAT). Tego typu instrukcje zazwyczaj nie wymagają odniesienia do in-
dywidualnych jednostkowo określonych stanów faktycznych.
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Inaczej jest w przypadku zagadnień cechujących się znacznym stopniem skompliko-
wania. Tutaj, w mojej ocenie, zasadne jest opracowanie instrukcji skonkretyzowanych
przedmiotowo. Pozostawienie tego typu zagadnień w sferze procedur ogólnych niesie
bowiem za sobą ryzyko dokonywania szerokiej interpretacji i kwalifikacji podatkowej
na etapie sporządzania rejestrów cząstkowych, co niewątpliwie nie jest pożądanym efek-
tem z uwagi na istniejące ryzyko popełnienia błędów oraz braku jednolitej kwalifikacji
tożsamych czynności w poszczególnych jednostkach struktury podatnika. Jednak z dru-
giej strony należy zauważyć, iż wprowadzenie wyłącznie instrukcji podatkowych skon-
kretyzowanych przedmiotowo nie jest możliwe chociażby z uwagi na wymaganą obszer-
ność takich regulacji oraz otwarty katalog zdarzeń, które mogą potencjalnie zaistnieć
i wywrzeć skutki w obszarze obowiązków wynikających z regulacji VATU.

Dlatego pożądanym, w mojej ocenie, modelem jest przyjecie rozwiązania o charakterze
mieszanym. Rozwiązanie to pozwala bowiem na opracowanie instrukcji podatkowych
o charakterze ogólnym w ramach skonsolidowanego rozliczania VAT w tych obszarach,
w których za wystarczające można uznać opracowanie ogólnych procedur, forując za-
razem wprowadzenie instrukcji o znacznym stopniu szczegółowości w odniesieniu do
aspektów niosących za sobą znaczny stopień skomplikowania, a tym samym stanowią-
cych ryzyko dokonywania rozbieżnych kwalifikacji prawnopodatkowych tożsamych sta-
nów faktycznych w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Opracowując system wewnętrznych instrukcji służących jednolitemu rozpoznaniu skut-
ków podatkowych poszczególnych zdarzeń w obrębie struktury organizacyjnej danego
podatnika bez względu na to, w której jednostce organizacyjnej wystąpią takie zdarze-
nia, jest jeszcze jedno zagadnienie, na które warto zwrócić uwagę. Trzeba podkreślić, iż
proces opracowania wewnętrznych, obowiązujących w obrębie struktury JST, instrukcji
związanych z scentralizowanym systemem rozliczeń ma charakter otwarty i wymaga sta-
łej weryfikacji zarówno poprawności przyjętych dotychczas rozwiązań, jak i ich bieżącej
aktualizacji. Należy bowiem zauważyć, że w bieżącym stosowaniu wprowadzonych in-
strukcji o charakterze wewnętrznym może zaistnieć konieczność ich wzbogacenia o ko-
lejne nieznane dotychczas procedury bądź aktualizacji instrukcji już funkcjonujących,
które wynikają z:

1) wprowadzonych zmian w obowiązującym systemie prawnym,
2) podjęcia przez poszczególne jednostki organizacyjne wykonywania czynności nie-

znanych uprzednio, a których właściwa i jednolita kwalifikacja wymaga wprowa-
dzenia kolejnych rozwiązań o charakterze obowiązującym w strukturze danego po-
datnika,

3) zaistnienia zmian w zakresie kwalifikacji skutków podatkowych w obrębie nie-
zmienionego stanu prawnego (np. na skutek zmiany wydanej uprzednio podatni-
kowi interpretacji indywidualnej prawa podatkowego bądź otrzymania interpreta-
cji indywidualnej prawa podatkowego),

4) zaistnienia zmian w zakresie przyjętej wykładni poszczególnych regulacji VATU
(np. na skutek wydania interpretacji ogólnej, uchwał NSA, zmian kierunku orzecz-
nictwa podatkowego),

5) ujawnienia błędów bądź nieścisłości w zakresie procedur wprowadzonych obowią-
zującą instrukcją.
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Dlatego za zasadne należy uznać rozwiązanie (przyjęte przykładowo zarządzeniem
w sprawie centralizacji rozliczeń), które przewiduje możliwość bieżącej aktualizacji ist-
niejących już instrukcji bądź wdrażania, w razie zaistnienia takiej potrzeby, nowych tego
typu rozwiązań z jednoczesnym uwzględnieniem terminu wejścia w życie znowelizowa-
nych procedur.

5. Wprowadzenie instrukcji podatkowych
a minimalizacja odpowiedzialności karnoskarbowej
za rozliczenia w systemie scentralizowanym
Centralizacja rozliczeń w zakresie VAT prowadzi do wygaszenia dotychczasowego sta-
tusu odrębnego podatnika poszczególnych jednostek organizacyjnych JST i włączenia
ich do wspólnego systemu rozliczeń powadzonego przez JST w zakresie tego podatku.
Następstwem modyfikacji rozliczeń jest przejęcie przez organ wykonawczy JST odpo-
wiedzialności z tytułu wspólnych rozliczeń na gruncie KKS. To zagrożenie jest bardzo
istotne, ponieważ wraz z centralizacją, a zatem obowiązkiem do wspólnych rozliczeń
uprzednio rozliczanych w ramach odrębnej struktury każdego podatnika (jednostek or-
ganizacyjnych JST), niewątpliwie wzrasta stopień skomplikowania prowadzonych roz-
liczeń w zakresie VAT, co zwiększa możliwość wystąpienia błędów, a także zaistnienia
nieprawidłowości na gruncie regulacji VATU.

Z brzmienia art. 9 § 1 pkt 1 KKS wynika, że za sprawstwo odpowiada nie tylko ten, kto
sam wykonuje czyn zabroniony albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, lecz także
ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub, wykorzystując
uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. Ta regulacja
ustala zatem zarówno odpowiedzialność o charakterze sprawczym, jak i odpowiedzial-
ność o charakterze nadzorczym. Jednocześnie, istotna w zakresie odpowiedzialności kar-
noskarbowej w odniesieniu do omawianego zagadnienia jest regulacja art. 9 § 3 KKS.
Zgodnie z art. 9 § 3 KKS za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada
tak samo jak sprawca także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego
organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi,
w szczególności finansowymi osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyj-
nej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.
Z kolei z brzmienia art. 53 ust. 1 FinPubU wynika, że kierownik JSFP jest odpowiedzialny
za całość gospodarki finansowej tej jednostki, z uwzględnieniem sytuacji, w której wska-
zane w FinPubU obowiązki zostały powierzone głównemu księgowemu (skarbnikowi)
i z zastrzeżeniem przypadku, w którym odpowiedzialność spoczywa na kierowniku jed-
nostki obsługującej w ramach CUW.

Z treści powołanych regulacji wynika, że odpowiedzialność w zakresie karnoskar-
bowym kierownictwa jednostki, jaką jest JST, ma charakter ustawowy.

Trzeba jednak zauważyć, iż odpowiedzialność o charakterze karnoskarbowym obciąża
osobę, której można przypisać winę. Z treści art. 1 § 3 KKS wynika bowiem, że sprawca
czynu zabronionego nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbo-
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wego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu, a zatem w czasie, w którym
nastąpiło zachowanie sprawcy (art. 2 § 1 KKS). Wina stanowi zatem jedną z głównych
przesłanek odpowiedzialności na gruncie KKS, będąc też odrębną kwestią od umyślności
czy nieumyślności popełnienia czynu. W tym miejscu należy zauważyć, iż zasadą płynącą
z regulacji KKS (art. 4 § 1) jest, że przestępstwo lub wykroczenie skarbowe można popeł-
nić umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli tak stanowi KKS. Odpowiednio, czyn zabroniony
jest popełniany umyślnie wtedy, gdy sprawca ma zamiar jego popełnienia, to znaczy, że
chce go popełnić (zamiar bezpośredni) albo, przewidując możliwość jego popełnienia,
godzi się na to (zamiar ewentualny). Inaczej jest w przypadku czynu zabronionego po-
pełnionego nieumyślnie. Z takim mamy do czynienia (art. 4 § 3 KKS) w przypadku, gdy
sprawca, nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowa-
nia ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia
tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. Chodzi tu zazwyczaj o sytuacje, w któ-
rych działania sprawcy determinuje niedbalstwo lub lekkomyślność.

Przenosząc powyższą analizę na grunt rozpatrywanego zagadnienia (wdrożenia proce-
dur w celu ograniczenia odpowiedzialności karnoskarbowej kierownictwa JST w proce-
sie centralizacji rozliczeń VAT), należy stwierdzić, że właściwie opracowane i wdrożone
procedury (w tym także w formie instrukcji podatkowych) niewątpliwie w sposób istotny
wpływają na ograniczenie takiej odpowiedzialności. Minimalizacja ryzyka w tym zakre-
sie ma tutaj charakter wielopłaszczyznowy. Właściwie opracowane i wdrożone proce-
dury poprzez:

1) opracowanie mechanizmów rozliczeń, wskazanie pionów oraz osób zobowiąza-
nych do prowadzenia i nadzoru nad prowadzonymi rozliczeniami, pozwalają
na ograniczenie możliwości popełnienia błędów lub przyjęcia niewłaściwych roz-
wiązań w procesie rozliczeń VAT zcentralizowanej jednostki;

2) opracowanie systemu wewnętrznej kontroli bieżących rozliczeń, pozwalają na wy-
krycie zaistniałych błędów lub nieprawidłowości, co z kolei umożliwia podjęcie
działań naprawczych i chroniących przed odpowiedzialnością karnoskarbową, po-
przez zastosowanie mechanizmów przewidzianych regulacjami KKS, tj. złożenie
czynnego żalu (art. 16 KKS), korekt deklaracji podatkowych (art. 16a KKS) czy
w końcu dobrowolnego poddania się karze (art. 17 KKS);

3) wykazanie należytej staranności w zakresie rozliczeń zcentralizowanej JST, pozwa-
lają na ograniczenie odpowiedzialności kierownictwa JST, a tym samym ograni-
czają lub nawet wyłączają możliwość przypisania odpowiedzialnym osobom winy,
umyślności przejawiającej się zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym i w końcu
odpowiedzialności ponoszonej z tytułu czynu na zasadach braku umyślności, a za-
tem niedbalstwa lub lekkomyślności.

Odnosząc się do zakresu przedmiotowego przyjmowanych i wdrażanych procedur w ra-
mach zcentralizowanego rozliczenia VAT, trzeba zauważyć, że powinien on odpowia-
dać indywidualnej specyfice podatnika. Niemniej jednak, w mojej ocenie, w każdym wy-
padku w skład tego zakresu powinno wchodzić opracowanie:

1) zasad przyjętych w centralizacji rozliczeń w ramach JST;
2) reguł obowiązujących w zakresie prowadzenia rozliczeń z tytułu VAT – sposoby

ewidencjonowania, dokumentowania zdarzeń gospodarczych, terminy i sposób
dokonywania poszczególnych czynności;
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3) reguł obiegu dokumentów oraz prowadzenia wymaganych urządzeń księgowych
pozwalających na dokonanie prawidłowych rozliczeń, a także na ich weryfikację;

4) określenia osób oraz pionów zobowiązanych do prowadzenia bieżących rozliczeń,
w tym w poszczególnych jednostkach organizacyjnych (w zakresie rozliczeń cząst-
kowych), a także osób oraz pionów prowadzących wewnętrzny nadzór oraz weryfi-
kację prowadzonych rozliczeń, w tym z zakresu kompetencji, obowiązków oraz od-
powiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze w poszczególnych jednost-
kach bądź strukturach jednostki;

5) zasad prowadzenia szkoleń i działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji
osób biorących udział procedurze rozliczania VAT na poszczególnych jej płaszczy-
znach, z jednoczesnym wyznaczeniem osób odpowiedzialnych za ustalanie harmo-
nogramu, charakteru i grafiku tych szkoleń w sposób uwzględniający ewentualne
przyszłe nowelizacje stanu prawnego.

 P o d s t a w a  p r a w n a:
•  a r t.  9  u s t.   1  d y r e k t y w y  2 0 0 6 / 1 1 2 / W E,
•  a r t.  5 3  u s t.   1,  a r t.   5 4  u s t.   1  i   2 a  F i n P u b U,
•  a r t.  1  §   3,  a r t.   2  §   1,  a r t.   4,  a r t.   9  §   1  i   3,  a r t.   1 6,

 a r t.   1 6 a,  a r t.   1 7  K K S,
•  a r t.  6  u s t.   1,  a r t.   7  u s t.   1,  a r t.   9,  a r t.   1 0 a – 1 0 d  S a m G m i n U,
•  a r t.  6 a – 6 d  S a m P o w i a t U,
•  a r t.  8 a – 8 d  S a m W o j U,
•  a r t.  5  u s t.   1,  a r t.   7,  8,  a r t.   1 5  u s t.   1,  2,  3  i   6,  a r t.   8 6

 u s t.   1,  a r t.   1 1 3  u s t.   1  i   9  V A T U,
•  a r t.  3,  a r t.   5  u s t.   1,  2  i   3,  a r t.   6  Z a s R o z l V A T U.


