
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku 
wykonywania zadań zleconych gminy przez prywatnego wykonawcę - VAT

Izabela Szymkuć

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 
4 stycznia 2013 r. roku Dyrektor Izby Skarbo-
wej w Łodzi (sygn. IPTPP4/443-682/12-4/JM) 
stwierdził, że nie ma możliwości odliczenia 
podatku od towarów i usług w związku z rea-
lizowanym zadaniem polegającym na usuwa-
niu odpadów zawierających azbest z posesji 
osób fizycznych na terenie gminy, a na którą 
wykonawca uzyskał dotację.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnio-
skodawca ubiega się o dotację na usuwanie 
odpadów zawierających azbest z posesji 
osób fizycznych zlokalizowanych na terenie 
gminy, dotacja ma pochodzić ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Wymogiem Fundu-
szu jest przedłożenie interpretacji indywidu-
alnej co do braku możliwości odliczenia po-
datku od towarów i usług przez gminę. Usu-
wanie odpadów zawierających azbest wyko-
nywane będzie przez firmę wyłonioną w po-
stępowaniu przetargowym. Dotacja ma być 
na poziomie 99% całkowitych kosztów za-
dania. Pozostały 1% kosztów pochodzić bę-
dzie ze środków własnych Wnioskodawcy 
uzyskanych z wpływów za użytkowanie śro-
dowiska (dawne środki Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska). Zakres prac to pako-
wanie, transport i utylizacja odpadów zawie-
rających azbest. Utylizacja odpadów zawiera-

jących azbest polegać będzie na umieszcze-
niu tych odpadów na składowisku odpadów 
niebezpiecznych. Wnioskodawca jest czyn-
nym podatnikiem podatku od towarów i us-
ług. Faktury za wykonanie usługi i zakup ma-
teriałów wystawiane będą na Wnioskodawcę. 
Zadanie wymienione we wniosku jest zada-
niem własnym Gminy w myśl art. 7 ust. 1 pkt 
1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym. Podstawa prawna działa-
nia art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska. Efekty projektu będą 
wykorzystywane do czynności niepodlegają-
cych podatkowi VAT.  W związku z powyż-
szym pojawiło się pytanie czy Wnioskodawca 
ma prawną możliwość odliczenia podatku od 
towarów i usług, który zawierać się będzie 
w realizowanym zadaniu polegającym na 
usuwaniu odpadów zawierających azbest 
z posesji osób fizycznych na terenie Gminy?

Zdaniem Wnioskodawcy, Zainteresowany nie 
ma prawa do odliczenia podatku  zawartego 
w wartości całkowitej planowanego przed-
sięwzięcia, ponieważ rozliczenie podatku na-
liczonego na zasadach określonych w art. 86 
ustawy o podatku od towarów i usług uwa-
runkowane jest tym, aby nabywane towary 
i usługi były wykorzystywane do wykonania 

czynności opodatkowanych w przedmioto-
wej sprawie. Wnioskodawca warunku tego 
nie spełnia, ponieważ nabywane towary i us-
ługi związane z realizacją przedsięwzięcia 
dotyczącego usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu posesji osób fizycznych 
zlokalizowanych na terenie Gminy nie będą 
związane z wykonywaniem czynności opo-
datkowanych.

Organ uznał takie stanowisko za prawidłowe.
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