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Szanowny Pan

Ryszard Bartoszewski
Przewodntczący
Stowarzyszenie Gmin Zięmt Dobrzyńskiej

w

związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnta 24 czerwca br' Q'Jr
I FPS Il13), w której została zakwestionowana dotychczasowa praktyka odrębnej rejestracji
samorządowych jednostek budzeto!\rych dla celów rozliczen podatku VAT powstało wiele
problemów i niejasności dot. działan, które samorządy muszą podjąó w zwtązku z zaistniałą
sytuacją oraz obaw dot. skutków w/w uchwały w odniesieniu do minionego okresu' w którym
iednostki budżetowe traktowane były jako odrębni od gminy podatnicy VAT. Częśćtych
problemów i niejasności być moŻę tozwiąŻe oczekiwany komunikat Ministerstwa Finansów,
który w świetlęznanych nam Zapowtedzi ukaŻe się wkrótce po opublikowaniu uzasadnienia
do ilw uchwały. Tym niemniej w imieniu Sląskiego Związku Gmin i Powiatów v,ryraŻam
pogląd, Że konięczne jest wypracowanie wspólnego stanowiska samorządow lokalnych w
Polsce' które przedstawione zostanie właŚciwym olganom administracji rządowej (zwłaszcza
Ministerstwu Finansów i Ministerstwu Rozwoju Regionalnego), tak aby skutki uchwały NSA
w jak najmniejszym stopniu dotknęły samorządy lokalne.

Celem wypracowania wspólnego stanowiska samorządów

proponujemy
zotganizowanie w trybie pilnym spotkania korporacji samorządovvych w Polsce. Uprzejmie
Zaptaszam Pana Przewodniczącego (a w ruzie braku mozliwościosobistego uczestnictwa przedstawiciela Zarządu Państwa korporacji) do udziału w spotkaniu dot. systemu
rozliczania podatku vAT. JeŻeli Pan Przewodnlczący uzna Za Stosowne, prosimy
o ptzekazanie zaptoszenia również osobie zajmąącej się bezpośrednio rozltczeniami VAT,
np. Skarbnikowi. Spotkanie to odbędzie się w dn. 9 września br' (poniedziałek) w Katowicach
(dokładne miejsce zostanie wskazane w najb\izszym czasie). Spotkanie rozpocznie się
o godz. 12.00. Jego celem będzie wypracowanie propozyc1i rozwłązan w zakresie sposobu
rcz|iczaniapodatku VAT jst optymalnych z punktu wtdzenla samorządów.

Będę zobowiązany za potwierdzęnLe obecności przedstawiciela Państwa korporacji na
w/w spotkaniu w terminie do dn.2 września201'3 r. (poniedziaŁek). Jednocześnieuprzejmie
informuję, iz osobą odpowiedzialną w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za
organizację spotkania jest p. IzabęIa Pobocha, adres e_mail: ipobocha@silesia.org.pl,
tel. 0 321 25 II 021.
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