Warszawa, 17.10.2016

PYTANIA I ODPOWIEDZI
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 19/POIR/2016
z dnia 11 października 2016 r.
dotyczącego zapewnienia usługi cateringowej, obsługi recepcyjnej oraz koordynacji działań
podwykonawców i firm zapewniających obsługę techniczną w trakcie spotkań informacyjnych w
Glasgow i Londynie dot. programów Fundacji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dot. treści Zapytania ofertowego.
Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie:
Czy każdy z punktów kosztorysu będzie osobno wyszczególniony na fakturze końcowej, a co
za tym idzie usługa cateringowa świadczona w Wielkiej Brytanii będzie musiała być
opodatkowana stawką VAT obowiązującą w kraju świadczenia usługi, co natomiast skutkuje
faktem, iż wystawca faktury za tę usługę musi prowadzić działalność zarejestrowaną w
Wielkiej Brytanii? Czy też fakturę za usługę cateringowa może wystawić także firma
zarejestrowana w Polsce, a co za tym idzie z polską stawką VAT obowiązująca za tę usługę?
Odpowiedź:
Fundacja w ramach zapytania ofertowego nr 19/POIR/2016 z dnia 11 października 2016 r.
dokonuje zamówienia polegającego na zapewnieniu usługi cateringu, obsługi recepcyjnej oraz
koordynacji działań podwykonawców i firm zapewniających obsługę techniczną (aranżacja
sal, nagłośnienie, obsługa multimedialna, umieszczenie oznakowania), w trakcie
zagranicznych spotkań informacyjnych dotyczących programów FNP. Oznacza to, że celem
Fundacji jest nabycie usługi realizującej konkretny cel, jakim jest sprawne przeprowadzenie
określonego spotkania.
Należy wskazać, że zasadniczo każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od
towarów i usług powinno być uznawane za odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy kilka
świadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jedną usługę, usługa ta nie powinna
być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa
świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz nabywcy są tak ściśle
związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której
rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią
co do zasady jednolite świadczenie do celów stosowania przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług. Kwalifikacja podatkowa takich świadczeń ma charakter obiektywny i nie
zależy od sposobu wyspecyfikowania tych świadczeń na dokumencie rozliczeniowym.
Fundacja jednocześnie uprzejmie informuje, iż to świadczący usługę jest zobowiązany do
prawidłowego zakwalifikowania na gruncie prawa podatkowego i rozliczenia usługi zgodnie
z obowiązującymi przepisami, które regulują w szczególności sposób wystawienia faktury
oraz miejsce opodatkowania tych usług. Fundacja ma jednocześnie świadomość, że podejście
organów podatkowych do świadczeń złożonych może nie być jednolite, dlatego w celu

zabezpieczenia interesów podatkowych zarówno świadczącego usługę jak i Fundacji, wystąpi
o potwierdzenie prawidłowości stanowiska, zgodnie z którym świadczenie przedmiotowej
usługi miałoby być traktowane jako usługa kompleksowa, opodatkowana w Polsce.
Należy także zauważyć, że zakwestionowanie przez organ podatkowy stanowiska traktowania
przedmiotowej usługi jako złożonej i wynikająca z powyższego konieczność odprowadzenia
VAT przynajmniej od niektórych czynności świadczonych w ramach przedmiotowej usługi
nie musi oznaczać obowiązku rejestracji kontrahenta dla celów VAT w danym kraju i
realizacji obowiązków podatkowych związanych z taką rejestracja. Przepisy dotyczące
podatku od wartości dodanej obowiązujące w Państwach UE powinny co do zasady
dopuszczać funkcjonowanie instytucji tzw. przedstawiciela podatkowego. Jest to podmiot,
który w imieniu i na rzecz podatnika, dla którego został ustanowiony, wykonuje obowiązki
rozliczania podatku, w tym w zakresie sporządzania deklaracji podatkowych, informacji
podsumowujących, a także prowadzenia i przechowywania dokumentacji, w tym ewidencji.
Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązanie podatkowe,
które przedstawiciel podatkowy rozlicza w imieniu i na rzecz tego podatnika.
Fundacja zastrzega, że nie może w związku z ograniczeniami prawnymi świadczyć usług
doradztwa podatkowego, jednak w sposób wskazany powyżej, będzie współpracować z
oferentami w celu dokonania prawidłowego rozliczenia na gruncie podatkowym, świadczeń
objętych zamówieniem.

