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W dniu 13 czerwca 2012 r. Dyrektor Izby Skar-
bowej w Katowicach wydał interpretację in-
dywidualną (sygn: IBPP1/443-293/12/LSz), 
w której wypowiedział się w zakresie opodat-
kowania podatkiem od towarów i usług opłat 
pobieranych przez gminę z tytułu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z opisanym stanem faktycznym zda-
niem wnioskodawcy (Gminy) usuwanie i wy-
wóz odpadów komunalnych będzie realizacją 
zadań publicznych nałożonych ustawą i wy-
konywane będą w imieniu własnym i na 
własną odpowiedzialność, zaś ustalone i po-
bierane od mieszkańców opłaty będą się 
wiązały z przejęciem obowiązków przez gmi-
nę z mocy ustawy, a tym samym nie mogą 
wynikać z umów cywilnoprawnych. W związ-
ku z powyższym pobierane opłaty nie będą 
opodatkowane podatkiem od towarów i us-
ług. 

Organ w przedmiotowej sprawie nie zgodził 
się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Jego 
zdaniem wnioskodawca (gmina) będzie obo-
wiązany do zorganizowania i odbioru odpa-
dów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, przejmie zatem od właścicieli nieru-
chomości obowiązki w zakresie gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, wyłoni 

w drodze przetargu przedsiębiorcę odbiera-
jącego odpady komunalne, określi wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, która będzie obejmowała: koszty 
odbioru, transportu, odzysku, w tym recyklin-
gu oraz unieszkodliwiania odpadów. 

Wobec powyższego należy uznać, iż Gmina 
w zakresie świadczenia czynności przejętych 
w trybie art. 6c ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach, będzie podatni-
kiem podatku od towarów i usług a czynność 
pobierania opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi wykonywana będzie 
przez Wnioskodawcę w imieniu własnym i na 
własną odpowiedzialność w ramach zadań 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Zatem czynność ta należy do zadań publicz-
nych, nałożonych na Wnioskodawcę prze-
pisami prawa, wobec czego Wnioskodawca 
będzie w tym zakresie korzystać ze zwolnie-
nia od podatku od towarów i usług na pod-
stawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia 
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