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dostaniesz faktu ry Za śmieci

W zwiąku z licznYmi

Pytaniami osób prowadzących dzińalnośó gosp odarczą o
i rachunków za gospodarówanie odpadami kolnunalnymi
y Zw ięek Gmin " D zińdow rr"ry r,,ł' informuj e

wYstawienie faktur VAT

Eko

lo

gi czn

:

Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające
osobowości
Prawnej oraz osobY ftzyczne, wykonujące samodzielnie iitłanose
!Óspo darczą, bez
względu na cęl lub rezultat takiej działalności.Z kolęi art. 15 ust.
6 ,i.tu*y o podatku
VAT z dnia 1l marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. , iot1
roku nr
I77 Poz, 1054 z PÓŹn. zm.)nie uznaje za podatników organóv władry publicznej
oraz
urzędów obsługującYch te organy w zakresie realiiowanych zadń nałożonych
odrębnymi przepisami prawa, dlarcalizacji których zostńy one powołane.

W nviązku z PovlYŻszym Ekologiczny Związek Gmin ,,Działdowszczyzna,o w
świetle
o. VAT, będzie występowae w pozyóji nadrzędnej 'w stosunku
do
Podmiotów uczestniczących w danej cz}nności, wykonuj ąc zadania z za1esu władzy
Publicznej okreŚlone W odrębnych przepisach,' ,ru "ńo"y których zaspokajanie
zbiorowYch Potrzeb y;nólnotr należy
.do iadań własnych Ńryku"mąazygminnego.
Oznaczato Że oPłata jakąZvńęek

reg,lĘi ustawy

które są Pobierane od

l

pobiera za gospodarowanie odpadami kom"unalnymi,
lipca 2013 roku nie poólega opodatkorourri,, podatkiem VAT.

EkologicznY Związek Gmin "Działdowszczyzna" nie jest płatnikiem podatku
VAT i w
związkuzpowyższymnie jest uprawniony dó wystawiania faktur vAt
Art, 87 ustawY

z

dni7 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.IJ.

z

1997
rolu nr I37, Poz. 926)
że
podatnicy
prowadŹący,działalność
gospodarczą
,mówi,
zobowiąani są na żądanie
kupującego iuU usługotiorcy wystawi! rachunek

PotwierdzającY dokonanie sprzeduży lub wykonanie uslugi. ZwiązeLnie prowadzi na
rzecz obywateli, czy też ftrm sprzeduży oraz wykon}wania usług,
opłata za
gosPodarowanie odPadami komunalnym_i, nie jest sprzedużą
czy wykonaniem usługi.
Do oPłat tYch stosuje się art. 6 ust 12 Ustaw} o utrzymani, crystos"i i poiządku
w
gminach
13 września 1996 roku z późn-. zmianami
którego
wójtom,
-}st
burmistrzom lub PrezYdentom miast
nlzysługu.ią uprawnienia organów po"datkowych,
|tóre w obecnej sYtuacji przejmuje Związek.- bpiata za gospodarowanie odpadami
komunalnYmi ma charakter podatku lokalnego,-co równ'iez wyklucza
możliwość
wystawienia przez Związek rachunków bądź faktur VAT.

i

z

*

Podstawą zaksięgowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla osób
ProwadzącYch dzińalnoŚĆ jest potwierdzenie uiszczeńia opłaty na pojstawie kopii
deklaracji jaką złożYli deklarując kwotę do zapłaĘ oraz -potwierdŹenie dokonania
wPłatY, W PtzYPadku gdy w deklaracji była'wykazana działalnośćgospodarcza
zajmująca częścilokalu mieszkalnego (wydzieiona zóstała powierzchnia
na}row adzoną
diałalnośćgospodarczą), podstawę do zaksięgowania w kosży stanowi kopia
deklaracji oraz Potwięńzęnię wpłałnalezności,-Źty^, ze w kosiy zaliczyó
należy
tyko kwotę która tej działalnościdotyczy.
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