Warszawa, dnia 29 września 2015 r.

Komunikat
w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14
Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów

I.

29 września 2015 r. zapadł wyrok TSUE, zgodnie z którym gminna jednostka
organizacyjna, której działalność gospodarcza nie spełnia kryterium samodzielności
w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika
podatku od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi.
W konsekwencji należy uznać, że samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają
odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez
nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
która je utworzyła.

II.

Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe
„scentralizowanie” w samorządach rozliczeń w zakresie podatku VAT (ostateczny
zakres tej „centralizacji” zostanie przedstawiony po rozstrzygnięciu kwestii zakładów
budżetowych przez NSA w składzie 7 sędziów, w związku z postanowieniem NSA
sygn. akt. I FSK 1725/14 z 17 marca 2015 r.). Aby zapewnić samorządom czas na
przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń, do połowy 2016 r. nie będą
kwestionowane rozliczenia dokonywane z zastosowaniem obecnego modelu rozliczeń.

III.

Zakłada się, że „scentralizowanie” rozliczeń nastąpi „w przód”. Samorządy mogą
jednak, zgodnie z wyrokiem TSUE, podjąć decyzję o dokonaniu korekt rozliczeń
(uwzględniając model „scentralizowany”) nieobjętych przedawnieniem, przy czym –
celem zachowania zasady neutralności – korekty muszą zostać sporządzone
w odniesieniu do całego poprzedniego 5 letniego okresu nieobjętego przedawnieniem.
Nie będzie możliwe sporządzanie korekt wybiórczych, tj. tylko za wybrane przez
samorządy okresy rozliczeniowe. Sporządzenie korekt musi obejmować
w szczególności: skorygowanie wysokości deklarowanego obrotu, m.in. poprzez
uwzględnienie obrotów jednostek budżetowych dotychczas zwolnionych z VAT oraz
zastosowanie w odliczeniach podatku naliczonego zasad dotyczących tzw.
prewspółczynnika.

IV.

W związku z tym, że wyrok TSUE może skutkować w niektórych przypadkach
korzystania przez samorządy z programów finansowanych ze środków unijnych zmianą
kwalifikowalności wydatków, Ministerstwo Finansów przewiduje brak konieczności
zwrotu tych środków od beneficjentów w przypadku braku korekty podatku
naliczonego. Szczegółowe zasady w tym zakresie zostaną przedstawione odrębnie.
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V.

Ministerstwo Finansów informuje, że zostały podjęte prace w celu dopracowania
powyższej koncepcji w taki sposób, aby zmiana sposobu rozliczania VAT przez
samorządy i utworzone przez nią jednostki budżetowe była jak najmniej uciążliwa.
W tym celu resort finansów planuje ścisłą współpracę z przedstawicielami środowiska
samorządowego.

VI.

Wypracowana koncepcja będzie podstawą do podjęcia prac legislacyjnych, co powinno
nastąpić najpóźniej w listopadzie br.

