Webinarium „Dochód Biblioteki. Prawo i rozwiązania praktyczne” Edward Tomczyk.
Dodatkowe uzupełnienie odpowiedzi na pytania uczestniczek i uczestników webinarium:

Wewnętrzny regulamin wynagrodzeń a wynagrodzenie osób zarządzających.
Odpowiadając na pytanie uczestnika webinarium stwierdziłem, że wewnętrzny regulamin
wynagrodzeń biblioteki stosuje się także do osób „zarządzających”, w tym dyrektora. Zdaniem
zdecydowanej większości specjalistów tak nie jest. Podzielam ten pogląd, a na swoje
usprawiedliwienie mogę dodać, że bez wymaganego zastanowienia udzieliłem nieprawidłowej
odpowiedzi. Sam zasugerowałem się wewnętrznie tym, iż w praktyce w większości małych bibliotek
gminnych czy miejskich dyrektorzy obok wynagrodzenia zasadniczego otrzymują identyczne jak
pozostali pracownicy składniki wynagrodzenia, np. dodatki za wysługę czy tzw. dodatkowe
wynagrodzenie roczne, aczkolwiek źródłem tych dodatkowych składników wynagrodzenia dyrektora
nie może być regulamin wynagradzania pracowników.
Czy zasady wynagradzania określone w regulaminie wynagradzania pracowników biblioteki
odnoszą się także do dyrektora biblioteki?
Na pierwszy rzut oka należałoby udzielić pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, (tak jak, wydaje się,
zbyt pochopnie uczyniłem w trakcie webinarium ), albowiem dyrektor biblioteki jest jej pracownikiem
(szerzej : J. Ciechorski : Stosunek pracy dyrektora biblioteki publicznej, Bibliotekarz 2010, nr 6).
Dogłębna analiza problemu musi prowadzić do wniosku, iż regulamin wynagradzania nie reguluje
zasad wynagradzania dyrektora.

Biblioteka planuje rozpoczęcie sprzedaży używanych książek zbędnych dla prowadzonej
działalności, a także sprzedaż zbędnych ruchomości.
(na podstawie: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 31 marca
2014 r., nr ITPP2/443-1466/13/AJ; zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)
"(...) Biblioteka jest instytucją kultury Województwa oraz Miasta, wpisaną do rejestru instytucji
kultury. Biblioteka posiada osobowość prawną. (...)
W skład zasobów Biblioteki wchodzą książki, które z uwagi na różne okoliczności, w szczególności
takie jak: liczba posiadanych egzemplarzy, stan fizyczny, wartość merytoryczna, nie są udostępniane
czytelnikom. Książki te zostały nabyte w drodze zakupów własnych, zakupów przekazanych z dotacji
lub darowizn oraz zostały otrzymane w drodze darowizny. Nabycie następowało w różnych latach,
w tym również w okresie przed wprowadzeniem podatku od towarów i usług. Część książek posiada
oznaczenie ISBN, jednakże niektóre wolumeny pozbawione są tego oznaczenia.
Biblioteka planuje rozpoczęcie sprzedaży używanych książek zbędnych dla prowadzonej działalności,
a także sprzedaż zbędnych ruchomości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:



Jaką stawką podatku VAT powinna być obciążona sprzedaż książek używanych?
Jaką stawką podatku VAT powinna być obciążona sprzedaż zbędnych używanych ruchomości?

(...) Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści (...) przepisów pozwala na stwierdzenie,
że - jak słusznie stwierdziła Biblioteka - planowana dostawa ruchomości (komputerów i innych
sprzętów biurowych oraz mebli) będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku od towarów
i usług.
Nie można jednak zgodzić się ze stanowiskiem dotyczącym zwolnienia od podatku planowanej
dostawy książek, o których mowa we wniosku, gdyż nie były one wykorzystywane przez Bibliotekę
wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Należy bowiem zauważyć - na co zwróciła
uwagę również Biblioteka - że działalność polegająca na udostępnianiu zbiorów bibliotecznych jest
działalnością nieodpłatną. Zatem nie jest ona zwolniona od podatku, ponieważ zwolnieniu mogą
podlegać jedynie czynności odpłatne lub zrównane z nimi. W konsekwencji należy stwierdzić, że:
 dostawa książek posiadających symbol ISBN - zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy, w zw. z poz. 32
załącznika nr 10 do niej - będzie podlegała opodatkowaniu 5% stawką podatku,
 dostawa książek nieposiadających symbolu ISBN - będzie opodatkowana 23% stawką
podatku"

