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Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 04.03.2009 roku

w sprawie: spłaĘ zadłużenia z tytułu podatku VAT od oplaty eksploatacyjnej

rwiązanej z utrzymaniem miejsc postojowych oraz garairy wchodzących

w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkopolanka
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Dział'a1ąc na podstawie przepisu art. 44 ustawy z dnia 16 września I98f roku -
Prawo spół'dzieIcze oTaz $ 33 pkt. 16 i pkt. 18 Statutu Spółdzielni

Mieszkaniowej Wielkopolanka z siedz|bą w Poznaniu' Rada Nadzorcza

Spółdzielni przyjmuj e zasady spłaty zadłuŻęnia z tytlilu podatku VAT od opłaty

eksploatacyjnej zwlązanej z uttzymaniem miejsc postojowych oraz garaŻy

wchodzących w skład zasobów Spółdzielni.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Społdzielni.
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Uchwałę podjęto ..:l'.'' głosami

Uchwała wchodzi w Życię z

s2
Za 1 .1'.. głosami przeciw.

dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W okresie od maja 2004 roku do 31 grudnia 2008 roku Spółdzielnia,

w oparciu o interpretację Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego W

Poznaniu, nie na|iczała i w zwtązku z tym nie odprowadzata do Urzędu Skarbowego podatku

VAT od opł'at zwtęanych z eksploatacją garaŻy oraz miejsc postojowych W

garaŻach wielostanowiskowych. okazało się, ze powyŻsza wyktadnia prawna nle zna|azła

potwierdzenia w interpretacjt Izby Skarbowej w Warszawie oraz Izby Skarbowej w

Katowicach; orM wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29

stycznia 2008 roku _ sygn. akt: I FSK l |55 l 07), Z wykładni dokonanej przez w/w
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organy jednoznacznie wynika' iż zarówno w/w okresie' jak i nadal, istnieje obowiązek

Spółdzielni na|iczanta i odprowadzanta do Urzędu Skarbowego podatku VAT od opłat

związanych z eksploatacją garaŻy oIaZ miejsc postojowych W garaŻach

wielostanowiskowych. W związku z powyŻszym powstała konieczność skorygowanla

deklaracji podatkowych Społdzie|nt za w/w okres i uregulowanie zaległego podatku vAT'
Jędnocześnie dla pozyskania środków niezbędnych na pokrycie przedmiotowego

zobowtązanta Spółdzielni koniecznym stało się naliczenie wszystkim osobom, które

miały w/w okresie tytuł prawny do garairu lub miejsca postojowego W zasobach

Spółdzielni, za|egł.ego podatku VAT do uiszczanych przez te osoby opłat

eksploatacyjnych zwlązanych z uttzymantem garaŻy i miejsc postojowych.

Sekretarz

sudy Nadzorczęj
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Ewa NiedŹwiecka *

Przewodniczący

riusz Walkowiak


