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W zakresie braku opodatkowania czynności udostępniania przystanków 

komunikacyjnych. 
 

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 
2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego 
(Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów 
stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2015 r. (data 
wpływu 28 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego 
dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności 
udostępniania przystanków komunikacyjnych – jest prawidłowe. 

UZASADNIENIE 

W dniu 28 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji 
indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania 
czynności udostępniania przystanków komunikacyjnych. 

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. 

Zarząd Dróg ....... (dalej: Wnioskodawca) jest jednostką organizacyjną Miasta ....., 
nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka budżetowa. Podstawę prawną 
działalności Wnioskodawcy stanowi Uchwała Rady Miasta .... nr ...... z dnia 29 grudnia 1998 r. 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Zarząd Dróg ........ 

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym płatnikiem VAT dla podatku od towarów i 
usług oraz składa deklaracje VAT-7 miesięcznie. Zgodnie ze Statutem Wnioskodawcy 
stanowiącym Załącznik do Uchwały Rady Miasta ...... nr ...... z dnia 29 października 2012 r. 
przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in. pobieranie opłat za korzystanie przez 
operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto 
....., a także uzgadnianie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem jest Miasto ...... 

Dnia 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 r. Nr 5, poz. 13), której zapisy w art. 16 dają możliwość 
pobierania przez Gminę opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, 
których Gmina jest właścicielem. W uchwale Rady Miasta .... z dnia 28 lutego 2011 r. nr ... 
oraz w uchwale Rady Miasta .... z dnia 25 sierpnia 2014 r. nr ..... ustalono stawki opłat za 
korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta ..... oraz warunki i zasady 
korzystania z tychże przystanków. 



Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w całości przekazywane będą do 
Gminy. Wnioskodawca wprawdzie zawiera umowy z przewoźnikami w przedmiocie 
uregulowania zasad, na jakich przewoźnik będzie korzystać z przystanków komunikacyjnych 
na terenie Miasta .... (np. na jakich przystankach przewoźnik będzie się zatrzymywał, w jakim 
terminie będzie uiszczał opłaty za korzystanie z przystanków), jednakże w zawieranych 
umowach strony zobowiązują się stosować opłaty w wysokości określonej w Uchwale 
podjętej przez odpowiedni organ jednostki samorządu terytorialnego. Zatem ostatecznie 
opłata za korzystanie z przystanków jest ustawowo nałożona na przewoźnika, co reguluje 
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Wysokość opłat 
została natomiast zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w ..... z dnia 28 lutego 2011 r. nr .... 
w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie 
Miasta ...... Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców jest opłatą 
należną Miastu ....., w którego imieniu Wnioskodawca opłatę pobiera. Wnioskodawca 
pobiera opłatę na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym oraz ww. Uchwały. 

Wnioskodawca nie otrzymuje od Miasta ..... wynagrodzenia za pobieranie ww. opłat od 
przewoźnika. Pobierane opłaty przeznaczone będą na utrzymanie infrastruktury 
przystankowej w mieście. 

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. 

Czy opłaty pobierane przez Wnioskodawcę (Zarząd Dróg .....) za korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych stanowiących własność Miasta ...... podlegają opodatkowaniu podatkiem 
od towarów i usług... 

Zdaniem Wnioskodawcy, opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem albo zarządzającym jest Miasto .... ma charakter opłaty administracyjnej, która 
nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

Art. 15 ust. 6 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, 
poz. 535 z późn. zm.) (dalej: VATU) implementuje art. 4 ust. 5 Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 
1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do 
podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej; ujednolicona 
podstawa wymiaru podatku (Dz.U. UE L z 13 czerwca 1977 r., dalej VI Dyrektywa). 

Przepis ten w pierwszym zdaniu stanowił, że "Krajowe, regionalne i lokalne organy władzy i 
inne instytucje prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością 
którą podejmują i transakcjami, które zawierają jako władze publiczne, nawet jeśli pobierają 
należności, opłaty, składki lub inne płatności w związku z taką działalnością lub transakcjami. 
(...). Na gruncie Dyrektywy 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego 
systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U L 347 z 11 grudnia 2006 r., dalej Dyrektywa 112) 
funkcjonuje analogiczna regulacja w art. 13 ust. 1. 

W ocenie Wnioskodawcy, w kwestii wyłączenia organów władzy publicznej oraz urzędów 
obsługujących te organy z kategorii podatników wielokrotnie wypowiadał się także Trybunał 
Sprawiedliwości akcentując, że dla takiego wyłączenia konieczne jest spełnienie 
równocześnie dwóch przesłanek: działalność musi być wykonywana przez podmiot prawa 



publicznego i musi być wykonywana w celu sprawowania władzy publicznej (wyroki C-
408/97, C-4/89, C-288/07). 

Zatem wyłączenie, o którym mowa jest to wyłączeniem o charakterze podmiotowo-
przedmiotowym; następuje wówczas, gdy spełniona jest przesłanka podmiotowa - czynności 
dokonuje organ władzy publicznej i przedmiotowa - czynność mieści się w zakresie władztwa 
publicznego. 

Odnosząc się do przesłanki podmiotowej, pojęcie "organu władzy publicznej" (ani "urzędu 
obsługującego ten organ") nie zostało zdefiniowane w Ustawie o VAT. Poszukując cech 
identyfikujących takie podmioty w odróżnieniu od innych uczestników obrotu gospodarczego 
będących podatnikami w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy o VAT, zasadne jest odwołanie się 
do postanowień Konstytucji RP. Art. 16 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że "Samorząd 
terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach 
ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność". 

Z art. 163 Konstytucji RP wynika z kolei, że samorząd wykonuje zadania publiczne nie 
zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Przepisy te 
pozwalają na usytuowanie jednostek samorządu terytorialnego obok innych organów władzy 
publicznej, co w istocie czyni je takimi organami, przy spełnieniu przesłanek 
przedmiotowych. Samorząd terytorialny wykonuje zadania administracji publicznej 
niezastrzeżone do kompetencji innych organów władzy państwowej. W tych działaniach 
organy samorządu mogą korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym, które są 
właściwe dla władzy państwowej. 

Zdaniem Wnioskodawcy, z analizy treści art. 4 ust. 5 VI Dyrektywy czy art. 13 ust. 1 
Dyrektywy 112 wynika, że trzeba rozróżnić sferę imperium, która jest wyłączona z 
opodatkowania od sfery dominium, w której organy powinny być traktowane jak podatnicy 
VAT. Generalną zasadą regulacji wspólnotowych jest wyłączenie wszelkich organów władzy 
publicznej oraz innych organów podlegających prawu publicznemu z opodatkowania VAT w 
odniesieniu do czynności wykonywanych przez te podmioty w charakterze władz 
publicznych. 

W konsekwencji powyższych wywodów uznać zatem należy, że Wnioskodawca jako 
jednostka budżetowa, w przedstawionym we wniosku zakresie, spełnia obie przesłanki 
wskazane w art. 15 ust. 6 Ustawy o VAT. Pobieranie przez samorząd opłat (daniny publicznej) 
za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest bez wątpienia przejawem wykonywania 
władztwa publicznego. Podmiot sprawujący zarząd i organizowanie lokalnego transportu 
zbiorowego, przy wykonywaniu tych czynności, działa na ustawowo uregulowanych 
zasadach, a zatem nie jest w stanie dokonywać modyfikacji, dopuszczalnych w stosunkach 
cywilnoprawnych w ramach swobody zawierania umów. Organ taki, co istotne, pobiera 
należność o charakterze daniny publicznej, zaś dochód uzyskany z jej poboru służy celom 
publicznym. 

Podobne stanowisko zajął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 marca 
2013 r. (I FSK 687/12) oraz w wyroku z dnia 27 listopada 2013 r. (I FSK 1781/12). 



W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny 
prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem 
podlegają: 

1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 
2. eksport towarów; 
3. import towarów na terytorium kraju; 
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa 
do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy. 

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie 
na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości 
prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) – art. 8 ust. 1 ustawy. 

Przyjęcie podziału na dostawę towaru oraz świadczenie usług oznacza w praktyce, że wolą 
ustawodawcy było określenie maksymalnie szeroko przedmiotu opodatkowania VAT – jeżeli 
nawet wykazane zostałoby w konkretnym przypadku, że nie występuje dostawa towarów, to 
i tak z reguły należy opodatkować czynność kwalifikowaną wówczas jako świadczenie usług. 
Powoduje to, iż czynność polegająca na udostępnieniu przystanków operatorom i 
przewoźnikom jest co do zasady czynnością podlegającą regulacjom ustawy o podatku od 
towarów i usług. 

Nie każda jednak czynność, stanowiąca świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy, 
podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika. 

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki 
organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie 
działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej 
działalności. 

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność 
producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby 
naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność 
gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów 
lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. 

Według art. 15 ust. 6 ustawy, 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. 



Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 
listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 
Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym 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. 

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy 
publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich 
transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby 
wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji. 

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 
odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy 
należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz 
innych podmiotów. Art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ustala, że do zadań 
własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz konstruuje otwarty 
katalog takich zadań. W szczególności zadania własne obejmują sprawy gminnych dróg, ulic, 
mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) oraz 
lokalnego transportu zbiorowego (art. 7 ust. 1 pkt 4). Treść art. 9 ust. 1 ustawy o 
samorządzie gminnym wskazuje, że w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć 
jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z 
organizacjami pozarządowymi. Jak stanowi art. 9 ust. 4 ww. ustawy zadaniami użyteczności 
publicznej, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i 
nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług 
powszechnie dostępnych. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13, z późn. zm.), organizatorem publicznego 
transportu zbiorowego, zwanym dalej „organizatorem”, właściwym ze względu na obszar 
działania lub zasięg przewozów jest gmina: 

1. na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach 
pasażerskich, 

2. której powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy 
porozumienia między gminami – na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w 
gminnych przewozach pasażerskich, na obszarze gmin, które zawarły porozumienie. 

W myśl art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, organizowanie 
publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na zapewnieniu odpowiednich 
warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w szczególności w zakresie: 

1. standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych oraz dworców, 
2. korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz dworców, 
3. funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych, 
4. funkcjonowania zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego, 



5. systemu informacji dla pasażera. 

Natomiast art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, iż określenie 
przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, o których 
mowa w ust. 1 pkt 6, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej 
jednostki samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – w transporcie 
drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub 
dworców mogą być pobierane opłaty. Stawki opłat za korzystanie przez operatora i 
przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz standardy, o których mowa 
w art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. a, są ustalane w drodze negocjacji między gminą, na obszarze której 
jest usytuowany przystanek komunikacyjny lub dworzec, i właścicielem albo zarządzającym 
przystankiem komunikacyjnym lub dworcem. 

W przepisie art. 16 ust. 4 cyt. ustawy przewidziano również możliwość pobierania przez 
jednostkę samorządu terytorialnego opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z 
przystanków komunikacyjnych lub dworców, których jest właścicielem albo zarządzającym. Z 
tym, że stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej 
jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. 

Zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, stawka opłaty, o której 
mowa w ust. 4, nie może być wyższa niż: 

1. 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym; 
2. 1 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu; 
3. 2 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu wyznaczonym zgodnie z art. 

47h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym do 
udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności 
ruchowej w zakresie określonym w załączniku I lit. a do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczącego praw 
pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym i zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 2006/2004. 

W myśl art. 16 ust. 7 ww. ustawy, opłaty, o których mowa w ust. 4, stanowią dochód 
właściwej jednostki samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na: 

1. utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, o których mowa w ust. 4, 
oraz 

2. realizację zadań określonych w art. 18 – w przypadku gdy organizatorem jest gmina. 

W przypadku więc, gdy właściwa jednostka samorządowa ustanowi, w drodze uchwały 
wydanej na podstawie art. 16 ust. 4, opłatę za korzystanie z przystanków, jednym z 
warunków korzystania z tych obiektów określonych uchwałą wydaną na podstawie art. 15 
ust. 2, powinien być obowiązek ponoszenia przez podmioty świadczące usługi przewozowe 
tej opłaty w wysokości wynikającej z pomnożenia opłaty przez liczbę zatrzymań wynikającą z 
rozkładu jazdy. 



Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy, Wnioskodawca jest jednostką 
budżetową oraz zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, do którego zgodnie ze 
statutem należy m.in. pobieranie opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto, a także uzgadnianie zasad 
korzystania z ww. przystanków komunikacyjnych. W uchwale Rady Miasta ustalono stawki 
opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta oraz warunki i zasady 
korzystania z tychże przystanków. Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i 
dworców jest opłatą należną Miastu, w którego imieniu Wnioskodawca przedmiotową 
opłatę pobiera. 

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy zauważyć należy, że w kwestii wyłączenia 
organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników 
wielokrotnie wypowiadał się Trybunał Sprawiedliwości akcentując, że dla takiego wyłączenia 
konieczne jest spełnienie równocześnie dwóch przesłanek: działalność musi być 
wykonywana przez podmiot prawa publicznego i musi być wykonywana w celu sprawowania 
władzy publicznej (wyroki C-408/97, C-4/89, C-288/07). Zatem wyłączenie, o którym mowa 
jest wyłączeniem o charakterze podmiotowo-przedmiotowym; następuje wówczas, gdy 
spełniona jest przesłanka podmiotowa - czynności dokonuje organ władzy publicznej i 
przedmiotowa - czynność mieści się w zakresie władztwa publicznego. 

Pojęcie „organu władzy publicznej” (ani „urzędu obsługującego ten organ”) nie zostało 
zdefiniowane w ustawie o VAT. Poszukując cech identyfikujących takie podmioty, w 
odróżnieniu od innych uczestników obrotu gospodarczego będących podatnikami w 
rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, zasadne jest odwołanie się do postanowień 
Konstytucji RP. Art. 16 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że samorząd terytorialny uczestniczy w 
sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań 
publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Z art. 163 
Konstytucji RP wynika z kolei, że samorząd wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez 
Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Przepisy te pozwalają na 
usytuowanie jednostek samorządu terytorialnego obok innych organów władzy publicznej, 
co w istocie czyni je takimi organami, przy spełnieniu przesłanek przedmiotowych. Samorząd 
terytorialny wykonuje zadania administracji publicznej niezastrzeżone do kompetencji innych 
organów władzy państwowej. W tych działaniach organy samorządu mogą korzystać ze 
środków prawnych o charakterze władczym, które są właściwe dla władzy państwowej. 

Za stanowiskiem tym przemawia też analiza treści ww. art. 13 ust. 1 Dyrektywy 112. Wynika 
z niej bowiem, że trzeba rozróżnić sferę imperium, która jest wyłączona z opodatkowania od 
sfery dominium, w której organy powinny być traktowane jak podatnicy VAT. Generalną 
zasadą regulacji wspólnotowych jest wyłączenie wszelkich organów władzy publicznej oraz 
innych organów podlegających prawu publicznemu z opodatkowania VAT w odniesieniu do 
czynności wykonywanych przez te podmioty w charakterze władz publicznych. 

Stwierdzić zatem należy, że czynności prawne, objęte zapytaniem Wnioskodawcy, należą do 
imperium uprawnionego organu zarządzającego daną drogą publiczną i infrastrukturą jej 
towarzyszącą, który wyposażony w kompetencje do orzekania w tych sprawach, realizuje 
zadania publiczne, wynikające z ustawowego powołania do pełnienia funkcji zarządcy dróg. 



W konsekwencji uznać należy, że Wnioskodawca jako jednostka budżetowa, w 
przedstawionym we wniosku zakresie, spełnia obie przesłanki wskazane w art. 15 ust. 6 
ustawy. Pobieranie przez samorząd opłat (daniny publicznej) za korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych jest bez wątpienia przejawem wykonywania władztwa publicznego. 
Podmiot sprawujący zarząd i organizowanie lokalnego transportu zbiorowego przy 
wykonywaniu tych czynności działa na ustawowo uregulowanych zasadach, a zatem nie jest 
w stanie dokonywać modyfikacji, dopuszczalnych w stosunkach cywilnoprawnych w ramach 
swobody zawierania umów. Organ taki, co istotne, pobiera należność o charakterze daniny 
publicznej, zaś dochód uzyskany z jej poboru służy celom publicznym. 

Tak więc w świetle art. 15 ust. 6 ustawy o VAT jednostka samorządowa nie jest w tym 
przypadku podatnikiem podatku od towarów i usług. 

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz obowiązujące przepisy 
prawa podatkowego należy stwierdzić, że czynności udostępniania przystanków 
komunikacyjnych, za które pobierana jest opłata nie podlegają opodatkowaniu podatkiem 
od towarów i usług. 

Jednocześnie należy w tym miejscu zauważyć, że w dniu 29 września 2015 roku zapadł wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14, zgodnie z którym gminna 
jednostka organizacyjna, której działalność nie spełnia kryterium samodzielności w 
rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE, nie może być uznana za podatnika podatku 
od wartości dodanej odrębnie od gminy, w której skład jednostka ta wchodzi. 

Z wyroku TSUE w sprawie C-276/14 wynika zatem, że samorządowe jednostki budżetowe nie 
posiadają odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, co oznacza, że wszelkie 
czynności przez nie dokonywane powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, która je utworzyła. 

Z kolei w wystosowanym przez Ministerstwo Finansów komunikacie z dnia 29 września 2015 
r. w sprawie objętej ww. wyrokiem TSUE, wskazano, że zostaną podjęte odpowiednie prace 
legislacyjne w celu uregulowania przedmiotowych zagadnień. 

Tut. Organ wydając niniejszą interpretację oparł się na okolicznościach sprawy, z których 
wynika, że dotyczą one sytuacji, w których Wnioskodawca oraz jednostka samorządu 
terytorialnego stosowali dotychczasowy model rozliczeń. 

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i 
stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie 
faktycznym. 

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) 
Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, 
nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. 

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający 
wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego 
przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle 



związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). 
Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym 
przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja 
indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan 
faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem 
faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym 
wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu 
przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. 

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa 
podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał 
interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się 
dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., 
poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. 
ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do 
usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 
sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, 
zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa 
podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie 
naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej 
oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany 
zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem 
organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na 
adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie 
Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski. 
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