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Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w art. 15 ust. 6 stanowi, że za podatnika nie 
uznaje się organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych za-
dań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem 
czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Dotychczasowa praktyka 
orzecznicza ugruntowała stanowisko, iż do organów władzy publicznej zalicza się również organy samorządu 
terytorialnego. 

Z przytoczonego przepisu należy wywieść pogląd, że gmina nie jest podatnikiem podatku VAT w zakresie 
realizowanych przez nią zadań należących z mocy odrębnych ustaw do jej zadań własnych. Wiele gmin reali-
zuje swoje zadania własne, w tym na przykład inwestycje oświatowe i sportowe, poprzez swoje zakłady bu-
dżetowe. Ponieważ zakłady budżetowe gminy nie posiadają osobowości prawnej i działają w strukturze oso-
by prawnej, jaką jest gmina, inwestycje te nie są realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Zatem 
sama ustawa przesądza już, że w zakresie tych czynności ani gmina, ani jej jednostki organizacyjne nie są 
podatnikami VAT. 

Tymczasem rozporządzenie ministra finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, określając katalog zwolnień przedmiotowych, w §13 ust. 1 
pkt 12 niejako powtarza zapis ustawowy, stanowiąc, iż z podatku zwolnione są czynności związane z wyko-
nywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na wła-
sną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych 
na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Tym samym minister finansów zwolnił od podatku od 
towarów i usług czynności, które de facto i tak nie podlegają podatkowi VAT na mocy cytowanego art. 15 
ust. 6 ustawy – wykonywane są bowiem przez podmiot, który nie jest uznawany za podatnika VAT. 

Mimo niepodlegania podatkowi VAT z mocy ustawy oraz zwolnienia od podatku na podstawie wspo-
mnianego rozporządzenia organy podatkowe wciąż stoją na stanowisku, iż roboty wykonywane przez zakła-
dy budżetowe gmin na rzecz swoich gmin macierzystych w zakresie ustawowych zadań własnych gmin i sta-
tutowych zadań tych zakładów podlegają opodatkowaniu VAT. O przedmiotowym stanowisku świadczą 
liczne indywidualne interpretacje podatkowe wydawane przez organy podatkowe w imieniu ministra finan-
sów. Podatki takie są również egzekwowane od zakładów budżetowych w postępowaniach egzekucyjnych. 
Obecnie pojawiają się coraz częściej interpretacje i wyroki, z których wynika, iż realizacja przez samorządo-
wy zakład budżetowy zadań własnych tworzącej go jednostki samorządu terytorialnego o charakterze uży-
teczności publicznej w zakresie gospodarki komunalnej nie stanowi świadczeń podlegających opodatkowaniu 
VAT pomiędzy tymi podmiotami, co nie wyklucza ich opodatkowania z tytułu ich odpłatnego świadczenia na 
rzecz podmiotów zewnętrznych – tak w wyroku NSA z dnia 18 października 2011 r., sygnatu-
ra I FSK 1369/10. 

Z uwagi na opisany stan rzeczy proszę Pana Ministra o rozważenie zasadności podjęcia stosownej inicja-
tywy legislacyjnej, mającej na celu uporządkowanie przepisów prawa w tym zakresie. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 


