
                                                  Zarządzenie Nr 20/2021 

                                          Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

                                              z dnia 22 lutego 2021 roku 

 
 

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do sto-

sowania w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy  

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, ze zm.) w związku z art.86 ust. 2a-h oraz art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) oraz §3 ust. 2 Rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania 

nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych 

podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 
§1 

 

W celu prawidłowego rozliczania podatku naliczonego VAT w przypadku nabyć towarów i usług, 

wykorzystywanych zarówno dla celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów 

innych niż działalność gospodarcza ustala się w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy, jako jednostce 

obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego na 2021 rok wielkość: 

a. współczynnika proporcji o którym mowa w art. 90 i art. 91 ustawy o VAT w wysokości 80 % 

według wyliczeń zawartych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 

b. prewspółczynnika proporcji o którym mowa w art. 86 ust. 2a-h ustawy o VAT w wysokości 

1 % według wyliczeń zawartych w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 
§2 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Mordy, zajmującym 

się rozliczaniem podatku VAT.  

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Mordy. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

 
 Burmistrz Miasta i Gminy Mordy 

                                                                                       /-/ Jan Ługowski  

                                                                                        podpis na oryginale 

 

 



23% 8%

Styczeń 5 196,65 0,00 1 644,36 0,00 6 841,01

Luty 5 038,00 0,00 1 143,32 0,00 6 181,32

Marzec 8 713,61 0,00 2 414,94 0,00 11 128,55

Kwiecień 8 877,67 0,00 1 289,08 0,00 10 166,75

Maj 4 821,73 0,00 1 371,28 0,00 6 193,01

Czerwiec 4 417,25 0,00 1 239,91 0,00 5 657,16

Lipiec 80 038,50 73 675,22 5 614,20 4 300,00 85 652,70

Sierpień 4 357,09 0,00 1 103,57 0,00 5 460,66

Wrzesień 63 568,75 58 780,49 1 348,71 0,00 64 917,46

Październik 4 657,29 0,00 1 179,59 0,00 5 836,88

Listopad 4 311,30 0,00 1 502,78 0,00 5 814,08

Grudzień 4 569,20 0,00 1 010,36 0,00 5 579,56

Razem 198 567,04 0,00 0,00 132 455,71 20 862,10 4 300,00 219 429,14

Razem

Obrót łączny 

za 2020 rok

Współczynnik

proporcji do 

zastosowania 

w 2021

                                                                                 

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy                                                                                       

/-/ Jan Ługowski                                                                                         

podpis na oryginale

sprzedaż zwolniona

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 20/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

z dnia 22 lutego 2021 r.

Korekta 

sprzedaży 

zwolnionej 

(sprzedaż 

mienia)

Łącznie 

(weryfikacja)

sprzedaż opodatkowana

sprzedaż opodatkowana +
* 100

= 80%= 79,96684062

Współczynnik proporcji, wyliczony zgodnie z art. 90 i art. 91 ustawy o VAT dla dla Urzędu Miasta i Gminy 

Mordy na rok 2021

198 567,04

219 429,14

Miesiąc

Sprzedaż - podstawa opodatkowania (netto)

Sprzedaż opodatkowana
Sprzedaż 

odwrotne 

obciążenie              

(poz. 31)

Korekty 

sprzedaży 

opodatkowanej 

(sprzedaż mienia)

Sprzedaż 

zwolniona



2020 rok

A

D

e

k 82 673,43

1 219 429,14

+ odpłatne dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium kraju, 219 429,14

+ eksport towarów 0,00

+ wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów 0,00

+

odpłatne dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem 

gdyby były wykonywane na terytorium kraju 0,00

2 -

obrót (sprzedaż) z tytułu środków trwałych i  WNiP  podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego 

użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych – używanych przez podatnika na potrzeby jego 

działalności (Art.86 ust.2g ustawy VAT. Odwołanie  do przepisów art. 90 ust.5 ustawy VAT)

R

e

j

e 136 755,71

-

obrót (sprzedaż) z transakcji pomocniczych w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych, usług 

wymienionych w art.43 ust.1 pkt 7, 12 i 38-41,  zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy (Art.86 

ust.2g ustawy VAT. Odwołanie do przepisów art.90 ust.6 ustawy VAT).

R

e

j

e 0,00

D 9 408 247,00

3 28 159 137,39

4 -18 750 890,39

a) -5 041,46

- odsetki od środków na rachunkach bankowych  par. 0920 analityka -5 041,46

- odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych par. 0920/812 0,00

- dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych par. 0740 0,00

- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych par. 0960 0,00

b)

R

B

- 0,00

c)

R

b

-

2

-254 297,61

d)

R

B

-

0,00

e)
R

b
0,00

f)

R

b

-

2

8

-18 354 795,61

g)
R

b
0,00

h) -

 obrót (sprzedaż) uzyskany z dostawy towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są 

zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, 

oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych podatnika - 

używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności

T

o 

s

a

m

-136 755,71

-

obrót (sprzedaż) uzyskany z tytułu transakcji  pomocniczych w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji 

finansowych oraz usług, wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają 

charakter pomocniczy (Art. 86 ust. 2g ustawy o VAT. Odwołanie do przepisów art. 90 ust. 6 ustawy VAT).
0,00

A x 100 / Dujst
0,8787%

1%

                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Mordy

                                                                                       /-/ Jan Ługowski 

                                                                                        podpis na oryginale

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 20/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Mordy 

z dnia 22 lutego 2021 r.

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

dla Urzędu Miasta i Gminy Mordy na rok 2021

Wyszczególnienie

wyliczony zgodnie z przepisami §3 ust. 2 Rozporządzenia  Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów                     

i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz.U. z 2015 r. poz. 2193). 

ewidencja sprzedaży VAT - sprzedaż netto, w tym:

Roczny obrót z działalności gospodarczej, zrealizowany przez Urząd Miasta i Gminy Mordy, stanowiący część rocznego 

obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej zgodnie z §3 ust.5 (1-2)

Dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego - Urzędu Miasta i Gminy w Mordach (3-4) 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu - Rb-27S organu

Zmniejszenia dochodów zgodnie z §2 ust. 9 pkt. a-g (a+b+c+d+e+f+g+h)

dochody, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4 lit. b-d i pkt 5 ust. o finansach publicznych

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

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 podobnym charakterze na rzecz 

osób fizycznych, celem realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego

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

wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 

Prewspółczynnik proporcji A/D*100%                                                                                                                                                          

(zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej)

Proporcja procentowa

kwoty stanowiące równowartość środków, innych niż stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, przekazanych 

zakładom budżetowym, innym jednostkom sektora finansów publicznych oraz innym osobom prawnym lub jednostkom 

organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, z wyłączeniem kwot, które zostały zwrócone, celem realizacji przez te 

podmioty zadań jednostki samorządu terytorialnego

odszkodowania należne jst, pomniejszone o kwoty odszkodowań stanowiących zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy

Strona 1
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