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Informacja o projekcie: 

Tytuł Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa    

Autor   Ministerstwo Finansów  

Projekt z dnia 30 listopad 2018 r.  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ------------ 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail 184778600 

tel. biuro@zpp.pl 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Art. 2 pkt 1 pkt c  Wykreślić z projektowanych 
przepisów zapis o jednostkach 
administracji samorządowej   

Projekt przewiduje nałożenie na 
jednostki samorządu terytorialnego 
nowego zadania publicznego 
stanowiącego w istocie rzeczy 
realizację zadań wspierających KAS 
bez zapewnienia środków 
finansowych na ich realizację (nawet 
bez próby oszacowania kosztów 
realizacji zadania) oraz w sytuacji w 
której samorządy nie są nawet 
beneficjentami dochodów z tytułu 
podatku VAT. Lakoniczność OSR oraz 
uzasadnienia do projektu ustawy 
jest przy tym porażająca.  
 
Szczególne obawy budzi brzmienie 
projektowanego §2e pkt 2 w art. 82. 
Po pierwsze obowiązek zawarty w 
przepisie sformułowany jest w 
sposób niejednoznaczny. Przykład 
zawarty w uzasadnieniu do projektu 
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ustawy o obowiązku zamieszczania 
w wykazie informacji o fakturach, 
których kopie organ nabył w związku 
z rejestracją pojazdu tylko mnoży te 
wątpliwości. Zwracamy uwagę, że 
liczba faktur, w których posiadanie 
mogą wejść jednostki samorządu 
terytorialnego przy realizacji swoich 
zadań jest niemożliwa do 
oszacowania przy czym mówimy 
tutaj o liczbach rządu miliony. 
Przykładowo ośrodki pomocy 
społecznej przy rozpatrywaniu 
spraw o przyznanie zasiłków 
celowych gromadzą w ramach 
postępowań administracyjnych 
faktury potwierdzające wydatki osób 
starających się o taką pomoc. 
Projektodawcy zupełnie pomijają 
również fakt, że zadania w 
samorządach realizowane są przez 
różne jednostki, w różnych 
konfiguracjach. Przykładowo w 
przypadku wprowadzenia wspólnej 
obsługi księgowej przez tzw. 
jednostkę obsługującą dane 
dotyczące faktur dotyczących 
nabycia towarów i usług nie ujętych 
przez te jednostki w ewidencji 
pewnie będą w dyspozycji i jednostki 
obsługiwanej i jednostki 
obsługującej to informacje o 
fakturach otrzymanych od innych 
podmiotów w związku z realizacją 
zadań nałożonych na samorządy 
będą w dyspozycji tylko jednostki 
obsługiwanej. Tymczasem w 
projekcie brak jakichkolwiek 
wskazówek jak skoordynować 
tworzenie wykazu.  
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Nie do zaakceptowania jest fakt, że 
wraz z projektem ustawy nie 
przedstawiono projektu 
rozporządzenia, o którym mowa w 
§2g art. 82. Na podstawie projektu 
ustawy nie dość, że nie można 
określić skali (w liczbach) faktur 
uwzględnianych w wykazie to nie 
można oszacować szczegółowości 
danych wprowadzanych do wykazu.  
 
Odnosząc się natomiast do 
tworzenia wykazu faktur, gdzie 
nabywcą towaru/usługi są jednostki 
samorządu terytorialnego. 
Zważywszy, że samorządy podlegają 
nadzorowi finansowemu różnych 
instytucji w tym Regionalnych Izby 
Obrachunkowych można zadać 
pytanie czemu ma służyć zmiana. 
Zwracamy uwagę, że administracja 
samorządowa nie bierze i nie brała 
udziału w procederze wyłudzeń 
podatku VAT. 
 
Reasumując realizacja obowiązku, o 
którym mowa w projekcie będzie 
olbrzymim obciążeniem nawet dla 
małych jednostek samorządu 
terytorialnego, przy wątpliwej 
skuteczności dla celów kontroli 
podatkowej.  
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