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Opłata za gospodarowanie odpadami
nie będzie opodatkowana VAT

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na
gminy obowiązek pobierania tzw. opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Opłata wynikająca z przepisów tej ustawy
nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.
Dotychczas właściciele nieruchomości samodzielnie podpisywali umowy
na

odbieranie

śmieci.

Ze

znowelizowanych

przepisów

ustawy

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że obecnie firmy
odbierające odpady będą wyłaniane w drodze przetargu przez gminy,
a właściciele nieruchomości będą zobowiązani do ponoszenia na rzecz
gmin opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.
W świetle regulacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (ustawa o VAT), opłaty te nie będą jednak podlegały
opodatkowaniu VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje
się

za

podatników

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.

Gmina w zakresie ww. wymienionych opłat będzie

wypełniała zadanie własne nałożone na nią przepisami prawa, a zatem
nie będzie w zakresie pobierania tych opłat działała w charakterze
podatnika VAT.
W
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rezultacie

gminy

nie

będą

opodatkowywały

opłat

za

zagospodarowanie odpadami podatkiem VAT. W konsekwencji gminom
nie będzie również przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT
wynikającego z faktur wystawionych przez przedsiębiorców wywożących
śmieci.
Na

marginesie

wskazujemy,

że

polski

ustawodawca

wadliwie

zaimplementował art. 13 dyrektywy 2006/112/WE, z którego wynika, że
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organy władzy publicznej powinny być uznawane za podatników także,
gdy działają na podstawie uprawnień wynikających z przepisów prawa,
ale ich wykluczenie z kategorii podatników mogłoby prowadzić do
znaczących zakłóceń konkurencji. Praktyka polskich sądów i organów
podatkowych pokazuje jednak, że ww. zasada nie jest respektowana,
czego przykładem jest m.in. wyrok NSA w sprawie I FSK 852/09,
z którego wynika, że nie jest podatnikiem gmina pobierająca opłaty
parkingowe.

Gdyby byli Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji
w powyższym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt.

*

*

*

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszych
usług, prosimy o kontakt:

Kontakt w KSP:

Magdalena Patryas
Partner KSP
T: +48 32 731 68 53
E: magdalena.patryas@ksplegal.pl
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Powyższy newsletter zawiera informacje natury ogólnej, opartej na wiedzy oraz
doświadczeniu ekspertów z kancelarii KSP i Salans. W ramach tej publikacji kancelarie KSP
i nie udzielają żadnej porady ani usługi prawnej, doradczej, finansowej, czy inwestycyjnej.
Newsletter nie jest odpowiednikiem takiej porady ani usługi profesjonalnej i nie powinien
stanowić podstawy do żadnej decyzji ani działań, które mogą mieć wpływ na Państwa
działalność gospodarczą. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub powzięciem działań,
które mogą wpłynąć na Państwa działalność gospodarczą, powinni Państwo skonsultować
się z profesjonalnym doradcą. Kancelaria KSP i Salans nie biorą żadnej odpowiedzialności
za straty poniesione przez jakąkolwiek osobę, która opierała się na powyższej prezentacji.
Materiał nie może być w całości ani częściowo kopiowany, przedrukowywany lub w inny
sposób rozpowszechniany bez uprzedniej zgody KSP.
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