
ZARZĄDZENIE NR 9.2021 
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

z dnia 1 lutego 2021 r. 

w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży oraz prewspółczynnika proporcji VAT do 
stosowania w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju w 2021 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 1., art. 31 oraz art. 33 ust.3 w związku z art. 11a ust 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 86 ust.2-2h i art. 90 ust. 3-6, 
9a, 10 i art. 90c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 106 z późn.zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie 
sposobu określenia zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej 
w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r., poz. 2193) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W celu prawidłowego rozliczania podatku naliczonego w przypadku nabyć towarów i usług 
wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność 
gospodarcza (publiczna), przyjmuje się do stosowania w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 
2021 następujące wartości: 

1. Proporcję (prewspółczynnik VAT), o którym mowa w art. 86 ust.22 ustawy o podatku od towarów 
i usług w wysokości 7 %, ustaloną w oparciu o dane z roku 2019, według wyliczeń zawartych w załączniku 
Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

2. Współczynnik proporcji, o którym mowa w art. 90 ustawy o podatku od towarów i usług w wysokości 
63 %, ustalony w oparciu o dane z roku 2019, według wyliczeń zawartych w załączniku Nr 2 do niniejszego 
Zarządzenia. 

§ 2. Dla celów korekty rocznej podatku naliczonego za 2020 rok, o której mowa w art. 90c i art. 91 ustawy 
o podatku od towarów i usług, stosuje się prewspółczynnik i współczynnik wyliczony na podstawie danych za 
2019 rok. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
 
 

Witold Kocaj 
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9.2021 

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 

z dnia 1 lutego 2021 r. 

 

Wyliczenie proporcji dla Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystania 

nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników 

 

Dochody wykonane za 2019 rok (Rb 27 S, kol. 7) 52 212 623,54 
  

  

§ 2 pkt 9 lit. a) 

dochody, o których mowa w art. 5 

ust.2 pkt 4 lit. b-d i pkt 5 ustawy o 

finansach publicznych, w tym: 4 837,27   

  

odsetki od środków na rachunkach 

bankowych (-) 4 837,27   

odsetki od udzielonych pożyczek i 

posiadanych pap. wart. (-) 0,00   

dywidendy z tyt. posiadanych praw 

majątk. (-) 0,00   

spadki, zapisy, darowizny (-) 0,00   

§ 2 pkt 9 lit. b) 

zwrot różnicy podatku, o której mowa 

w art.. 87 ust. 1 ustawy lub zwrot 

kwoty podatku naliczonego, o którym 

mowa w art.. 86 ust.8 pkt 1 ustawy 21 461,00 zwrot VAT 

§ 2 pkt 9 lit. c) 

dochody wykonane jednostki 

budżetowej powiększone o kwotę 

stanowiącą równowartość środków 

przeznaczonych na wypłatę przez tę 

jednostkę, na podstawie odrębnych 

przepisów, zasiłków, zapomóg i 

innych świadczeń o podbnym 

charakterze na rzecz osób fizycznych, 

celem realizacji zadań JST, w tym: 6 260,00   

    3 000,00 92605-3250 

    3 260,00 85415-3260 

§ 2 pkt 9 lit. d) 

środki finansowe pozostające na 

wydzielonym rachunku, o którym 

mowa w art.. 223 ust.1 ustawy o 

finansach publicznych, odprowadzone 

na rachunek budżetu JST 0,00   

§ 2 pkt 9 lit. e) 

wpłata nadwyżki środków 

obrotowych zakładu budżetowego 0,00   

§ 2 pkt 9 lit. f) 

kwoty stanowiące równowartość 

środków, innych niż zapłatę, o której 

mowa w art.. 29a ust. 1 ustawy, 

przekazanych zakładom budżetowym, 

innym jednostkom sektora finansow 

publicznych oraz innym osobom 

prawnym lub jednostkom 33 630 936,19   
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organizacyjnym nieposiadająćym 

osobowości prawnej, z wyłaczeniem 

kwot, które zostały zwrócone, celem 

realizacji przez te podmioty zadań 

JST, w tym: 

  szkoły przedszkola GOPS 32 236 775,23 

k.223 

Organu  

  Biblioteka 249 000,00 92116-2480 

  GOK 715 150,00 92109-2480 

  Kluby sportowe 140 000,00 92605-2820 

  OSP 4 070,00 75412-2830 

  Niepubliczne Przedszkole 171 563,07 80104-2540 

  

Stowarzyszenie (dowóz dzieci 

niepełnosprawnych) 13 000,00 82113-2360 

  ZGK  64 856,36 40002-2650 

  

Gminy- realizacja wychowania 

przedszkolnego 36 521,53 80104-2310 

§ 2 pkt 9 lit. g) 

odszkodowania należne JST, 

pomniejszone o kwoty odszkodowań 

stanowiących zapłatę, o której mowa 

w art. 29a ust. 1 ustawy 1 040,00 

60016--0970   

70095-0970    

92605-0970 

  Wyłączenia razem: 33 664 534,46   

  Dochody wykonane Urzędu (Dujst) 18 548 089,08   

 

Prewspółczynnik dla Urzędu: 

X=Ax100/Dujst 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

x - proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej 

A - roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez Urząd obsługujący 

JST stanowiący część rocznego obrotu JST z działalności gospodarczej 

Dujst- dochody wykonane Urzędu obsługującego JST 

 

𝑥 =
1 182 450 𝑥 100

18 548 089,08
= 6,38 % % ≈ 7 % 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9.2021 

Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój 

z dnia 1 lutego 2021 r. 

 

Wyliczenie rocznej struktury sprzedaży za 2019 rok zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn.zm.) 

 

2019 rok 
Sprzedaż netto: 

zw 8% 23% Razem 

styczeń 1 961 10 742 35 091 47 794 

luty 1 463 6 928 32 713 41 104 

marzec 2 267 9 912 36 340 48 519 

kwiecień 148 512 11 966 29 817 190 295 

maj 52 602 8 809 238 987 300 398 

czerwiec 32 565 5 664 22 719 60 948 

lipiec 9 633 25 234 31 069 65 936 

sierpień 1 463 40 919 27 898 70 280 

wrzesień 52 563 10 657 36 379 99 599 

październik 57 920 9 467 31 566 98 953 

listopad 44 589 5 946 28 697 79 232 

grudzień 42 872 8 315 28 205 79 392 

Suma: 448 410 154 559 579 481 1 182 450 

     
Obrót z tytułu czynności 

opodatkowanych: 154 559 + 579 481 = 734 040 

 

Obrót z tytułu czynności 

opodatkowanych i zwolnionych  448 410 + 154 559 + 579 481 = 1 182 450 

  

WSS - współczynnik struktury sprzedaży dla Urzędu 

𝑊𝑆𝑆 =
734 040 x 100

1 182 450
= 62,16 ≈ 63 % 
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