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Wstęp

Data 1.1.2017 r. stanowi dla wszystkich JST, które dotychczas nie wdrożyły dobrowolnie procesu
centralizacji, graniczny moment, w którym te, jako podatnicy VAT, są zobligowane do podjęcia
scentralizowanych rozliczeń wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. Uznanie JST (gminy,
powiatu czy województwa) za podatnika w zakresie czynności wykonywanych w rzeczywistości
przez jej jednostki czy zakłady budżetowe stawia przed tymi szczególnymi podatnikami w obszarze
VAT wiele nieznanych dotychczas wyzwań – zarówno w zakresie kwalifikacji występujących zda-
rzeń, jak i konieczności przyjęcia rozwiązań i procedur wewnętrznych, które umożliwią sprawne
i prawidłowe prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług w ramach niewątpliwie skompli-
kowanej struktury podatnika, jakim jest JST.

Ta skomplikowana struktura podatnika skłania do podjęcia działań mających na celu ujednolice-
nie rozwiązań przyjętych we wszystkich jej jednostkach organizacyjnych, a co szczególnie istotne
– ujednolicenie rozpoznawania skutków zaistniałych zdarzeń w obszarze aktywności poszczegól-
nych jednostek organizacyjnych, a tym samym w obszarze aktywności podatnika, jakim w ramach
tych zdarzeń jest JST. Temu celowi z pewnością przysłużyć się może wdrożenie wewnętrznych in-
strukcji podatkowych wskazujących na poszczególne aspekty opodatkowania VAT, z uwzględnie-
niem szczególnej roli i zakresu aktywności JST. Dlatego niniejsza publikacja może okazać się po-
mocna zarówno w zakresie opracowania takich instrukcji, jak i w zakresie przybliżenia praktycz-
nych aspektów typowych zdarzeń występujących w realiach życia JST.

Opracowując niniejszy materiał, chcemy w sposób szczególny przybliżyć Państwu problematykę
różnych, aczkolwiek typowych obszarów aktywności JST w aspekcie opodatkowania podatkiem od
towarów i usług. Mamy nadzieję, że tekst ten okaże się pomocny w Państwa codziennej pracy. Dla-
tego opracowując niniejszą publikację, dzielimy się zarówno naszymi pomysłami, spostrzeżeniami,
jak i doświadczeniem w zakresie wybranych kwestii, które nierzadko stanowią wyzwania w obrębie
opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Warto także wskazać, że zastosowanie poszczegól-
nych kwalifikacji zawsze powinno być poprzedzone analizą specyfiki jednostki oraz analizą indy-
widualnego, zaistniałego stanu faktycznego. Nasze spostrzeżenia opieramy na bogatym orzecznic-
twie sądowym, a także na stanowisku organów podatkowych odnoszącym się do poszczególnych
zagadnień, nie stroniąc jednocześnie od polemiki bądź wskazania na istniejące wątpliwości w za-
kresie kwalifikacji poszczególnych zdarzeń występujących w codziennym życiu JST. Właśnie temu
aspektowi zdecydowaliśmy się poświęcić jeden z rozdziałów naszej książki, w którym zebraliśmy
– w formie pytań – wiele nurtujących Państwa zagadnień wraz z opracowanymi odpowiedziami.
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Oddając niniejszą publikację w Państwa ręce, mamy nadzieję, iż stanie się ona pomocnym narzę-
dziem w praktyce poszczególnych JST, a ponadto efektywnie ułatwi Państwu prowadzenie skom-
plikowanych, scentralizowanych rozliczeń VAT w samorządzie.
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