
• centralizacja w VAT – warunek odliczenia podatku naliczonego przez jednostki 

samorządu terytorialnego? Radosław Baraniewicz (PwC) 

 

Wyrok NSA w składzie 7 sędziów z dnia 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 1237/17 

Dla skuteczności złożonej przez jednostkę samorządu terytorialnego przed dniem 

1 października 2016 r. deklaracji korygującej rozliczenie w zakresie podatku od towarów 

i usług w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości z dnia 29 września 2015 r. 

w sprawie C-276/14, Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, tj. w celu realizacji 

uprawnienia z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.), wymagana jest w świetle art. 23 w zw. z art. 12 

ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów 

i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację 

projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez 

jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1454 ze zm.) centralizacja rozliczeń 

jednostki samorządu terytorialnego i wszystkich jej niesamodzielnych jednostek 

organizacyjnych, począwszy od najwcześniejszego okresu rozliczeniowego, którego 

dotyczy korekta. 

 

Najważniejsze fragmenty uzasadnienia wyroku 

(…) na gruncie VAT konsekwencje uznania, komu przysługuje status podatnika VAT, a komu 

nie, nie mogą ograniczać się do elementu rozliczenia, na którym - co do zasady - zależy 

podatnikowi, tj. uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego. Wymaga podkreślenia, że 

wynikająca z otrzymanych (czy przez Gminę, czy jej jednostki organizacyjne) faktur kwota 

podatku naliczonego sama w sobie nie ma dla rozliczeń z zakresu VAT-u istotnego znaczenia. 

Znaczenia takiego nabiera dopiero w sytuacji, gdy podatnik deklaruje odliczenie tej kwoty od 

podatku należnego, wtedy bowiem podatek należny przestaje pokrywać się z zobowiązaniem 

podatkowym, które bądź ulega stosownemu pomniejszeniu, bądź przekształca się w nadwyżkę 

podatku naliczonego nad należnym, która z kolei jest rozliczana przez przeniesienie na następny 

okres rozliczeniowy albo zwrot bezpośredni. 

 

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której dany 

podmiot uważa się za podatnika VAT w odniesieniu do transakcji, w których status ten daje mu 

korzyść (w postaci kwoty podatku naliczonego do odliczenia), ale już nie co do transakcji, które 

spowodowałyby obowiązek wykazania podatku należnego. Akceptacja takiego podejścia 

skutkowałaby nierealnością elementów rozliczenia istotnych dla ostatecznego wyniku tego 

rozliczenia, tj. wielkości zobowiązania podatkowego lub zwrotu (pośredniego/bezpośredniego).  

 

Skoro bowiem wykonane przez tę jednostkę organizacyjną czynności opodatkowane stanowiły w 

istocie czynności Gminy (tylko ona mogła być podatnikiem z ich tytułu), powinno to znaleźć 

odzwierciedlenie w wykazywanych przez nią kwotach podatku należnego. Przy czym należy 

podkreślić, że "przejęcie" podatku należnego powinno być całościowe, tj. powinno obejmować 

wszystkie niesamodzielne jednostki organizacyjne, prowadzące w ramach struktury Gminy jej 

działalność gospodarczą, nie może być bowiem tak, że to do Gminy jako podatnika należy wybór, 

których jednostek rozliczenia podatkowe będą scalane z jej własnym, a których nie. 

 

(…) Zasadnie bowiem podniósł w rozpatrywanej skardze kasacyjnej organ odwoławczy, że w 

praktyce mogą wystąpić przypadki, gdy któraś z jednostek organizacyjnych korzystała z 

przedmiotowego lub podmiotowego zwolnienia podatkowego, np. ze względu na nieprzekroczenie 

poziomu sprzedaży z art. 113 u.p.t.u., a zatem wdrożenie skutków uznania Gminy za jedynego 

podatnika VAT w strukturze gminnej i scalenie obrotu Gminy i jej jednostek doprowadziłoby do 



sytuacji, w której dotychczas nieopodatkowany obrót byłby opodatkowany na zasadach ogólnych. 

Stanowiące konsekwencję aprobaty częściowej centralizacji rozliczeń uznanie, że to od wyboru 

Gminy zależałoby, czy w tym zakresie wykazałaby ona podatek należny, czy też nie, nie może być 

zaakceptowane choćby z punktu widzenia zasady powszechności opodatkowania VAT. 

 

(…) samo powołanie się na niedokonanie centralizacji rozliczeń nie upoważniało organów do 

ograniczenia się do zanegowania skorygowanej kwoty podatku naliczonego do odliczenia. Organ 

podatkowy stwierdził, że w złożonej deklaracji wykazano nieprawidłową kwotę zwrotu podatku, 

jednak było to wynikiem kwestionowania nie tyle zgłoszonego w korekcie podatku naliczonego, 

co (przede wszystkim) wysokości podatku należnego. W sytuacji, w której występują wątpliwości 

co do tego elementu rozliczenia, organ powinien podjąć działania zmierzające do określenia 

wysokości podatku należnego.  

 

(…) W okolicznościach sprawy złożenie przez Gminę korekty deklaracji VAT-7, w której Gmina 

ujęła "wybiórczo scentralizowany" podatek naliczony związany z działalnością OSiR-u, powinno 

zatem skutkować przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego pozwalającego na określenie, 

jakiej wysokości podatek należny stanowi podstawę do odliczenia deklarowanego przez Gminę 

podatku naliczonego, a nie tylko stwierdzeniem, że podatek należny na pewno jest nieprawidłowy, 

bo nie został scentralizowany. 

 

Wyroki powiązane 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 28 listopada 2013 r. w sprawie C-319/12 

MDDP 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 

Gmina Wrocław 

Uchwała NSA z 26 października 2015 r. (I FPS 4/15) 

Uchwała NSA z 24 czerwca 2013 r. (I FPS 1/13) 

Postanowienie NSA z 16 listopada 2017 r. (I FSK 1237/17) 

 

Przepisy 

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów 

i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację 
projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez 

jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1454 ze zm.) 

Art. 11 ust. 1 pkt 2 

Jednostka samorządu terytorialnego od dnia podjęcia wspólnego rozliczania podatku wraz ze 
wszystkimi jednostkami organizacyjnymi może dokonać, z zastrzeżeniem art. 10, korekt rozliczeń 

podatku za okresy rozliczeniowe upływające przed dniem podjęcia przez nią rozliczania podatku 

wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi na zasadach przewidzianych w ustawie o 

podatku od towarów i usług, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), zwanej dalej "Ordynacją podatkową", oraz ustawie z dnia 16 

listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), zwanych 
dalej "korektami deklaracji podatkowych", w odniesieniu do rozliczeń (…) łącznie wszystkich 

jednostek organizacyjnych i jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli korekty deklaracji 

podatkowych są związane z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości (…) 

 
Art.  22 ust. 1.  
Postępowania podatkowe, kontrole celno-skarbowe, kontrole podatkowe oraz czynności 

sprawdzające w zakresie podatku: 

1) wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, 

2) wszczęte od dnia wejścia w życie ustawy 



 

- w odniesieniu do jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostek organizacyjnych 
obejmują tylko rozliczenie podatku odpowiednio tej jednostki samorządu terytorialnego lub jej 

jednostki organizacyjnej. 

 

Art. 22 ust. 3  

W toku postępowania podatkowego, kontroli celno-skarbowej, kontroli podatkowej oraz 

czynności sprawdzających w zakresie podatku, o których mowa w ust. 1, jednostka samorządu 
terytorialnego jest obowiązana, na wezwanie organu podatkowego, w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia tego wezwania, do złożenia informacji, czy dokona korekt deklaracji podatkowych, o 

których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, i w jakim terminie zostaną złożone te korekty deklaracji 

podatkowych. Przepisy rozdziału 3 stosuje się odpowiednio. 

 
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 

1054 ze zm.) 

Art. 86 ust. 1  

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności 

opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty 

podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (…). 
 

Art.  23 

W przypadku złożenia przez jednostkę samorządu terytorialnego przed dniem wejścia w życie 

ustawy korekt deklaracji podatkowych w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości za 

niektóre okresy rozliczeniowe, w których jednostki organizacyjne rozliczały odrębnie podatek, 
jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana, na wezwanie właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania, do złożenia informacji, w jakim 

terminie zobowiązuje się złożyć wszystkie korekty deklaracji podatkowych, licząc od 

najwcześniejszego okresu rozliczeniowego, za jaki została złożona korekta deklaracji podatkowej.  

 

Główne problemy 
1. Czy wyrok stanowi próbę kompromisowego rozwiązania podobnych spraw? 

2. Czy przepisy ustawy centralizacyjnej pozostają zgodne z Dyrektywą VAT? 

3. Jak dokonać wstecznej centralizacji po przedawnieniu zobowiązania podatkowego? 

4. Co w przypadku korekt deklaracji złożonych przed wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej w sprawie Gminy Wrocław? 


