Dotyczy ogłoszonego zapytania ofertowego nr 1/2020 z dnia 8.01.2020 r. w ramach projektu
„Lecznictwo uzdrowiskowe na pograniczu czesko-polskim i jego wkład w rozwój regionalny - Spa 4
Development” współfinasowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

W związku z otrzymaniem pytania dnia 9.01.2020 r. poniżej przedstawimy treść pytania wraz z
odpowiedzią:

Pytanie 1:
Zgodnie z uzasadnieniem Uchwały Sądu Najwyższego z dn. 20.11.2011 (Sygn. akt III CZP 52/11)
Zamawiający ma obowiązek zweryfikować zastosowanie przez Wykonawców prawidłowej stawki VAT,
która jest jednym z elementów cenotwórczych. Wynika to z konieczności zachowania zasady uczciwej
konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W związku z powyższym, proszę o wyjaśnienie, jaka
stawka VAT według Zamawiającego zostanie uznana za prawidłową.
Czy według Zamawiającego przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa, a w sytuacji, gdy kilka
świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę to nie powinna być ona sztucznie
dzielona dla celów podatkowych – zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
w sprawie C-349/96, a co za tym idzie wartość całej usługi powinna zawierać podatek VAT w wysokości
23%?
Odpowiedź:
Jak wynika z sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 maja 2011 r. (sygn. akt KIO 874/11)
Zamawiający nie jest uprawniony do dokonywania wiążącej interpretacji w zakresie właściwej stawki
VAT, w inny sposób aniżeli poprzez wyraźne wskazanie sposobu obliczenia ceny w ofercie. Zgodnie
z uzasadnieniem Izby przepisy prawa podatkowego przemawiają za przyjęciem tezy, iż ustalenie
wysokości podatku od towarów i usług obejmujące także wybór stawki, należy wyłącznie
do Wykonawcy. Obowiązek zaklasyfikowania do właściwego grupowania statystycznego,
a w konsekwencji zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług spoczywa na Wykonawcy
(podatniku - na gruncie przepisów prawa podatkowego). To na Wykonawcy (na gruncie prawa
podatkowego: podatniku podatku od towarów i usług, a zarazem wystawcy faktury) ciąży obowiązek
prawidłowego ustalenia stawki podatku od towarów i usług w odniesieniu do dokonywanej transakcji.
Przez kompleksowość usługi Zamawiający miał na myśli zapewnienie wszystkich usług wymienionych
w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest władny do interpretacji przepisów
podatkowych obowiązujących Wykonawcę.

