Czy podatek VAT dla organizacji pozarządowych jest kosztem
kwalifikowalnym w ramach PO RYBY 2007 – 2013?

Opinia Instytucji Pośredniczącej:
Biorąc pod uwagę opinię służb prawnych MRiRW oraz interpretację Komisji
Europejskiej i Instytucji Certyfikującej (Ministerstwa Finansów), podatek od
towarów i usług VAT uznaje się co do zasady za niekwalifikowalny w ramach
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, za wyjątkiem sytuacji, gdy
podatek ten jest (został) rzeczywiście i ostatecznie poniesiony (zgodnie z art.
55 ust . 5 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006).
Należy przy tym wskazać, że zgodnie z pismem Komisji Europejskiej
i przytoczoną w jego treści definicją podatnika VAT zawartą w art. 9
dyrektywy Rady 2006/112/EC (zastępującej dyrektywę 77/388/ECC) i
zastrzeżeniem określonym w art. 13 (1) dyrektywy - krajowe, regionalne i
lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane
za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami,
których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają
należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub
transakcjami.
Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług nie
uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów
obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych
odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane,
z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów
cywilnoprawnych. Oznacza to, iż organy władzy publicznej oraz urzędy ich
obsługujące nie są podatnikami podatku od towarów i usług tylko w zakresie
prowadzonej działalności statutowej.
Tak więc wyżej wymienione podmioty władzy nie mogą być uważane za
podatników w związku z transakcjami (bez względu na podstawę prawną
przeprowadzania takiej transakcji), jakie zawierają wykonując działalność
statutową. Wnioskując na zasadzie przeciwności, jeżeli dana transakcja
będzie wykonywana przez jeden z wyżej wymienionych rodzajów organów
władzy i ta transakcja nie będzie się mieściła w statutowej działalności tego
organu władzy, to wówczas ten organ władzy należy jednak traktować jak
podatnika.

