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Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością prawidłowego realizowania obowiązku ustawowego dotyczącego 
zgłaszania i aktualizowania numerów rachunków bankowych przez Jednostki Samorządu 
Terytorialnego wynikającego z centralizacji rozliczeń w VAT oraz wprowadzonego od dnia 
1 września 2019 r. wykazu podatników VAT, pragnę przypomnieć o obowiązku 
poinformowania urzędów skarbowych o właściwych numerach rachunków bankowych JST, 
jak również rachunków jednostek organizacyjnych, których posiadaczem jest JST. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji 
i identyfikacji podatników i płatników1 podatnicy są obowiązani do dokonania zgłoszenia 
identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie 
odrębnych przepisów. 

W myśl art. 9 ust. 1 tej ustawy podatnik ma także obowiązek aktualizowania danych objętych 
zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika 
urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana 
danych. W zakres zgłaszanych danych wchodzą również rachunki bankowe związane 
z prowadzoną działalnością podatnika. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie 
skarbowe, które podlega karze grzywny.

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów 
i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację 
projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub 
od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki 
samorządu terytorialnego2 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 
podjęcia rozliczania podatku VAT wraz ze wszystkimi ich jednostkami organizacyjnymi 
według określonych w tej ustawie zasad. Oznacza to, że podatnikiem dla potrzeb podatku od 
towarów i usług jest wyłącznie JST (gmina, powiat, województwo), nie zaś jej jednostki 
organizacyjne, którymi są  jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. 

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 63, z późn. zm.
2 Dz. U. z 2018 r. poz. 280
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A zatem, jednostki organizacyjne JST pozostające odrębnymi podatnikami na gruncie innych 
ustaw podatkowych (np. posiadające status płatnika podatku dochodowego od osób 
fizycznych PIT od wypłacanych wynagrodzeń czy też status podatnika podatku dochodowego 
od osób prawnych CIT) do rozliczeń podatku VAT powinny posługiwać się numerem 
rachunku rozliczeniowego/rachunku w SKOK, który został wskazany przez JST w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym/zgłoszeniu aktualizacyjnym NIP-2.

Od dnia 1 września 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw3 Szef Krajowej Administracji 
Podatkowej prowadzi wykaz podatników VAT zawierający m. in. numery rachunków 
rozliczeniowych w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo 
bankowe lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

Dla potrzeb zamieszczenia w wykazie podatników VAT numerów tych rachunków 
wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym istotne jest, aby 
zgłoszenia tego rachunku do urzędu skarbowego dokonywała JST będąca jego posiadaczem 
na podstawie zawartej z bankiem/SKOK umowy o prowadzenie rachunku. 

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania wykazu podatników VAT i stwierdzonymi 
przypadkami niezgłaszania wszystkich rachunków przez JST pragnę przypomnieć, że 
aktualna baza rachunków w wykazie podatników VAT jest niezwykle istotna zwłaszcza dla 
nabywców od JST towarów lub usług, którzy w sytuacji dokonania zapłaty należności na 
rachunek spoza wykazu będą narażeni na sankcje podatkowe i chcąc ich uniknąć będą 
obowiązani do składania zawiadomień o dokonaniu płatności na takie konto.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie rachunki JST oraz 
ich jednostek organizacyjnych zostały zgłoszone do naczelnika urzędu skarbowego oraz 
niezwłoczne dokonanie aktualizacji tych danych, jeżeli weryfikacja okaże się negatywna.

Z poważaniem,

dr Paweł Selera
Dyrektor

Departamentu Podatku od Towarów i Usług
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:
Regionalne Izby Obrachunkowe
wszystkie

3 Dz. U. poz. 1018, z późn. zm.
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