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Wniosek 
 
                                                      W trybie art 241 k.p.a. 
 
 
           Jakie czynności podejmie Dyrktor Izby Skarbowej  w celu zapewnienia 
należnych budżetowi państwa dochodów z podatku VAT od sprzedaży kart 
postojowych.    
 
Podstawa prawna: art 241 k.p.a.  
Przemiotem wniosku moga  być wszekie czynności prawne i faktyczne lub też brak czynności 
(bezczynność, zaniechanie) właściwych organów lub ich pracowników. Art. 241 wymienia 
przedmioty wniosku tylko przykładowo (mogą być w szczególności..)  

Dotyczy sytuacji kiedy gmina lub podmiot gminy nie sprzedają kart postojowych bezpośrednio na 
miejscu parkowania w parkomacie lub za pośrednictwem zatrudnionego w tym celu swojego 
pracownika, lecz wykorzystują inne podmioty, a organy skarbowe na to nie reagują.  

Czynności dostawy kart postojowych, sprzedawanych przez dystrybutorów rozprowadzających karty w 
imieniu gminy, działającej jako zleceniodawca poprzez zawarcie szeregu umów ze zleceniobiorcami - 
zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi, na podstawie których podmioty te rozprowadzać mają 
karty postojowe w sprzedaży detalicznej, w zamian za prowizję liczonej procentowo od wartości 
nominalnej sprzedanych kart. 

1. Karty postojowe są towarem w rozumieniu ustawy o podatku VAT. 

2. W ramach ich dystrybucji następuje sprzedaż.  

3. Nie ma  korelacji miedzy zakupem karty a skorzystaniem z miejsca postojowego (mogą być to 
czynności rozłożone w czasie, nie każda zakupiona karta bedzie wykorzystana).  

4. Zwolnienie z vat jest umocowane przedmiotowo w art 43 ustawy, karty postojowe nie są w typ 
przepisie uwzględnione.  

Gminy zawierają umowy dystrybucji z pośrednikami, których wyłaniają w 
drodze przetargu. Umowy te są w istocie umowami sprzedaży kart postojowych. 
Żadne zapisy w tych umowach nie mogą wpływać na istniejący obiektywnie 
obowiązek podatkowy w tym zakresie, to znaczy nie mogą tego obowiązku 
anulować ani przenosić z podmiotu na podmiot.  Na podstawie tych umów 
podmioty pośredniczące sprzedają karty postojowe. W zamian za co otrzymują 
prowizję od ich wartości nominalnej. Od obrotu kartami postojowymi nie 



pobiera się w ogóle podatku VAT. Dzieje się tak, ponieważ gminy bezzasadnie 
uznają, że sprzedając karty parkingowe nie dokonują dostawy towaru, ale 
pobierają należną im na podstawie ustawy daninę publiczną. Jednakże odbywa 
się to na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych z podmiotami trzecimi i 
nie jest w żaden sposób skorelowane z wypełnieniem karty postojowej.  
Innymi słowy samo zakupienie karty postojowej nie jest równoznaczne z 
wniesieniem opłaty postojowej, co nastąpi dopiero w związku z postojem 
pojazdu w strefie płatnego parkowania i wypełnieniem karty.  
Co więcej gminy wprowadzają w błąd podmioty, z którymi mają umowy (np. 
RUCH SA), że czynności sprzedaży kart postojowych są zwolnione z podatku 
VAT. 

Takie stanowisko gmin stoi w sprzeczności z katalogiem zwolnień podatkowych 
wykazanych w art. 43 i 44 ustawy o VAT. O kartach postojowych nie ma tam 
mowy. W opisanej sytuacji, nie może być także mowy o rozszerzającej 
interpretacji przepisów ustawowych zwalniających od podatku VAT.  

Wniosek ma znaczenie prewencyjne i dotyczy usuniecia nieprawidłowości 
w postaci braku reakacji organów skarbowych w woj. śląskim na uchylanie 
się od zapłaty podatku VAT przez gminy  i iinne podmioty przy sprzedaży 
kart postojowych. 
   

- Przesłanie odpowiedzi  pocztą elektroniczną na podany adres: 
pawel@lechowski.com.pl 
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