
………………………………………………………. 

( miejsce pieczątki uczelni /szkoły/przedszkola )
!

ZAMÓWIENIE Nr ………………………. z dnia …………………………..


Sposób i termin płatności: ………………………………………………………………………………………………………….


Termin dostawy: ………………………………………………………………………………………………………………………


!

!!!!
……………………………………………………………………. 


Pieczęć imienna i podpis osoby reprezentującej zamawiającego


Jako organ nadzorujący wymienioną wyżej placówkę oświatową, potwierdzam, że wymieniony w niniejszym zamówieniu 
sprzęt komputerowy jest nabywany na potrzeby tej placówki, zgodnie z wymogami art. 83 ust.1 pkt 26 a i ust. 14 pkt. 1 
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami)


!!
………………………………………………………………….……………………………. 

Potwierdza organ nadzorujący dana placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami


ZAŚWIADCZENIE ORGANU PROWADZĄCEGO


W trybie ustawy wymienionej w powyższym zamówieniu zaświadczam, że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996, poz. 329 z późniejszymi zmianami) placówka wymieniona w powyższym 
zamówieniu jest placówką oświatową prowadzoną 


przez: ……………………………………………………………………..……………………………………………………………..

oraz potwierdzam, że zamówienie wyżej wymienionego sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną przez tę 
placówkę działalnością dydaktyczną. !!!
………………………………………………….……….	 	 ……………………..…………………………………..……….

Pieczęć nagłówkowa organu nadzorującego 	 	 	 Podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń
!
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ZAMÓWIENIE  0% VAT DLA SZKÓŁ
Zgodnie z art. 83 ust.1pkt 26 a Ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 
54 poz. 535 z późniejszymi zmianami)



Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 
177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług 
podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. 

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się 
przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. 

W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. 

Podstawowa stawka podatku, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 
83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, 
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o 
której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. 

Zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział możliwość 
opodatkowania niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zastosowania zwolnienia od podatku. 

I tak, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw 
sprzętu komputerowego: 

a. dla placówek oświatowych, 

b. dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego 
przekazania placówkom oświatowym 

- przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15. 

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary 
wymienione w załączniku nr 8 do ustawy. 

W załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na 
podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy, wymienione zostały: 

1. Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych, 

2. Drukarki, 

3. Skanery, 

4. Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących), 

5. Urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy). 

W myśl art. 83 ust. 14 ustawy dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, 
pod warunkiem: 

1. posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę 
oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a; 

2. posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce 
oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący 
placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 
26 lit. b. 

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, o których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu 
skarbowego – art. 83 ust. 15 ustawy. 

W tym miejscu zaznaczyć należy, że przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, 
rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-
wychowawcze (art. 43 ust. 9 ustawy).

WYJAŚNIENIE  0% VAT DLA SZKÓŁ


