
ZARZĄDZENIE NR 17/2022 

WÓJTA GMINY DASZYNA 

z dnia 21 lutego 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do 

stosowania w Urzędzie Gminy Daszyna w 2022 roku  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz.1372, poz. 1834) w związku z art. 86 ust 2a-2h oraz art. 90 i art.91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) i § 3 ust. 2 rozporządzenia 

Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów 

i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników z dnia 17 grudnia 

2015 r. (Dz. U. 2015r. poz. 2193 z późn. zm.) Wójt Gminy Daszyna zarządza, co następuje:  

 

§1. W celu prawidłowego rozliczania podatku naliczonego w przypadku nabyć towarów i usług 

wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej jak i do celów innych 

niż gospodarcza przyjmuje się do stosowania w Urzędzie Gminy Daszyna jako jednostce obsługującej 

jednostkę samorządu terytorialnego na rok 2022 wielkość:  

a) Prewspółczynnika proporcji, o którym mowa w art. 86 ust.2a-2h ustawy o podatku VAT w 

wysokości 17 % wg wyliczeń zawartych w Załączniku nr 1 do Zarządzenia;  

b) Współczynnika proporcji, o których mowa w art. 90 i art.91 ustawy o podatku VAT w 

wysokości 96 % wg wyliczeń zawartych w Załączniku nr 2 do Zarządzenia.  

 

§2. Prewspółczynnik proporcji, o którym mowa w §1 pkt a. został wyliczony zgodnie ze sposobem 

wskazanym w §3 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów, na podstawie danych za 2021 r.  

 

§3.1. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy zajmującemu się 

rozliczeniami podatku VAT.  

2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.  

 

§4. Traci moc zarządzenie nr 16/2021 z 26 lutego 2021 roku. 

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą od 01 stycznia 2022 r. 

 

  



Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 17/2022 

Wójta Gminy Daszyna 
z dnia 21 lutego 2022 roku 

 
 

Wyliczenie prewskaźnika na 2022 rok według danych z 2021 roku 

według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 roku 

Wyszczególnienie 2021 

Roczny obrót z działalności gospodarczej 
4.474.644,60 

1. Ewidencja sprzedaży VAT - sprzedaż netto, w tym:  4.474.644,60 

 

(+) 
odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług na 

terytorium kraju 
 

(+) eksport towarów  

(+) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów  

(+) 

odpłatna dostawa towarów lub świadczenia usług poza 

terytorium kraju, które podlegałoby opodatkowaniu 

podatkiem gdyby były wykonywane na terytorium 

kraju 

 

2. (-) 

Sprzedaż środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, gruntów i praw 

wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane 

do środków trwałych jst 

 

Dochody Urzędu (1-2)  27.472.841,27 

1. Sprawozdanie RB-27S  36.658.919,57 

2. Zmniejszenia dochodów (a+b+c+d+e+f+g+h) 9.186.078,30 

a) 
dochody, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4 lit. B-D i pkt 5 

ustawy o finansach publicznych 
 

 (-)  odsetki od środków na rachunkach bankowych 270,33 

 (-) odsetki od udzielonych pożyczek 0,00 



 (-)  dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych 0,00 

 (-) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 58.070,00 

b) 

zwrot różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust.1 ustawy 

o VAT lub zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa 

w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT  

 

c) 

dochody wykonane JB powiększone o kwotę stanowiącą 

równowartość środków przeznaczonych na wypłatę przez tę 

jednostkę, na podstawie odrębnych przepisów zasiłków, 

zapomóg i innych świadczeń o podobnym charakterze na 

rzecz osób fizycznych, celem realizacji zadań JST oraz inne 

(poza zasiłkami ) środki pochodzące z dochodów własnych 

JST lub z dotacji czy subwencji  

9.169.037,00 

d) 

środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku, o 

którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, odprowadzone na rachunek budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego 

0,00 

e)  wpłaty nadwyżki środków obrotowych samorządowego ZB  0,00 

f) 

kwoty stanowiące równowartość środków innych niż 

stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy 

VAT, przekazane samorządowym ZB, innym jednostkom 

sektora finansów publicznych oraz innym osobom prawnym 

lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 

osobowości prawnej, z wyjątkiem kwot, które zostały 

zwrócone, celem realizacji przez te podmioty zadań 

jednostki  

16.383,89 

g)  

odszkodowania należne JST, pomniejszone o kwoty 

odszkodowań stanowiących zapłatę, o której mowa w art. 

29a ust. 1 ustawy o VAT  

 

 (-) 

odszkodowania niestanowiace zapłaty z tytułu 

dostawy towarów czy świadczenia usług w rozumieniu 

ustawy o VAT (kary umowne, odszkodowania z 

ubezpieczeń)   

h) (-) 

Sprzedaż środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych, gruntów i praw 

wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane 

do środków trwałych jst 

657,41 

X = A x 100/Dujst  16,2875203 

Pre-współczynnik proporcji (zaokrąglony w górę do 

najbliższej liczby całkowitej)  
17% 

 

Gdzie:    
X - oznacza wartość proporcji    
A - oznacza roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez urząd 
obsługujący jst, w 2021 r wynosił 4.474.644,60    
 Dujst - dochody wykonane urzędu obsługującego jst    
    

Sporządziła: 
 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2022 

Wójta Gminy Daszyna 

 z dnia 21 lutego 2022 roku 

 

 

W sprawie: wyliczenia współczynnika proporcji 

 

Współczynnik proporcji dla Urzędu Gminy Daszyna w 2022 roku 
 

styczeń 2021 361.160,88 18.758,31 

luty 2021 352.464,88 18.696,38 

marzec 2021 363.182,00 18.719,34 

kwiecień 2021 335.823,36 18.751,44 

maj 2021 346.323,74 20.625,43 

czerwiec 2021 431.095,98 18.895,59 

lipiec 2021 380.229,28 18.816,97 

sierpień 2021 299.960,56 18.816,97 

wrzesień 2021 359.882,94 18.500,23 

październik 2021 372.447,28 19.471,91 

listopad 2021 383.182,57 25.092,73 

grudzień 2021 488.891,13 19.471,91 

 4.474.644,60 234.617,21 

 

Razem cała sprzedaż (obrót za 2021r) 4709261,81   

 

     
           

          
                          

 

WSS (współczynnik proporcji) = 95,02 w zaokrągleniu 96 % 
 

 


