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Dotyczy: przetargu nr ZPF/P-26/l0/06 pn.: "Dostawa sredniego samochodu
ratowniczo-gasniczego" .

W dniu 28.09.2006 r. od jednego z Wykonawców wplynelo do Zamawiajacego

zapytanie dotyczace w/w przetargu. Dzialajac zgodnie z art.38 ust. 1 ustawy Prawo zamówien

publicznych Zamawiajacy odpowiada na zadane pytanie, którego tresc znajduje sie ponizej.

Pyt.

Zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug, w przypadku gdy
nabywcajest Urzad Gminy wówczas obowiazujaca stawka podatku jest 22% VAT. Czy
nabywca bedzie zatem Urzad Gminy Swidnica, z obowiazujacym w tym przypadku
podatkiem stawka 22%.

Odp.

Zgodnie z trescia przepisu art.41 ust.1 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i
uslug (Dz.U. nr 54, poz.535, ze zmianami) dostawa towarów i uslug jest, co do zasady,
opodatkowana wg.stawki 22% tego podatku. Ustawodawca, jednak ustanowil dla dostawy
niektórych towarów i swiadczenie uslug obnizona 7% stawke podatku od towarów i uslug.
Wykaz takich towarów i uslug zamiescil, miedzy innymi, w zalaczniku nr 3 do ustawy o
VAT. Pod pozycja 129 tego zalacznika dotyczacego towarów przeznaczonych na cele
ochrony przeciwpozarowej, wymienil sprzet przewozowo-samochodowy (bez oznaczania
symbolami PKWiU). W pkt 1 tej pozycji znajduja sie, miedzy innymi, pozarnicze samochody
specjalne i specjalistyczne, w tym gasnicze i drabiny samochodowe oraz fabrycznie
oznakowane pojazdy strazy pozarnej. Pojazd taki z pewnoscia spelnia kryteria pozwalajace na
zaliczenie go do jednego z typów pojazdów opisanych wyzej.
Zgodnie z art.19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (tekst
jednolity Dz. U. z 1998 r. nrl06, poz.668, ze zmianami) w pokrywaniu czesci kosztów
funkcjonowania Panstwowej Strazy Pozarnej moze uczestniczyc takze gmina, powiat lub
samorzad województwa, stad bez znaczenia dla mozliwosci skorzystania z obnizonej stawki
podatku od towarów i uslug jest, która jednostka dokona przedmiotowego zakupu.
Zatem obowiazujaca stawka podatku na dostawe sredniego samochodu ratowniczo
gasniczego jest 7% VAT.


