ZARZĄDZENIE NR 008.K.2017
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury sprzedaży i proporcji dotyczących
rozliczania podatku VAT w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2017 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446, z późń. zm.), art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) oraz 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)
z a r z ą d z a m, co następuje:
§ 1. Metoda ustalenia proporcji określana jest w oparciu o dane finansowe, tzn. jako udział rocznego obrotu
z działalności gospodarczej zrealizowanego przez Urząd Gminy w dochodzie wykonanym Urzędu Gminy wg
sprawozdania Rb – 27S za 2016 rok.
§ 2. Wskaźnik proporcji ustala się w wysokości 10 %, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia
i ma on zastosowanie do wyliczenia podatku naliczonego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
oraz wykonywaniem zadań własnych Gminy.
§ 3. Metoda ustalenia współczynnika struktury sprzedaży (WSS) określana jest jako udział obrotu
zwolnionego od podatku VAT w obrocie opodatkowanym podatkiem VAT z działalności gospodarczej.
§ 4. Współczynnik struktury sprzedaży ustala się w wysokości 1 %, zgodnie z załącznikiem do niniejszego
zarządzenia i ma on zastosowanie do wyliczenia podatku.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Witold Kocaj
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Załącznik do Zarządzenia Nr 008.K.2017
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 23 marca 2017 r.
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, jako jednostka obsługująca Jednostkę Samorządu Terytorialnego – Gminę
Iwonicz-Zdrój zastosuje proporcję ustaloną w oparciu o dane finansowe, tzn. jako udział rocznego obrotu
z działalności gospodarczej zrealizowanego przez Urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego
w dochodzie wykonanym urzędu obsługującego jst wg sprawozdania Rb 27S za 2016 rok, z wyłączeniami
wskazanymi w Rozporządzeniu 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)
Wyliczenie proporcji dla Urzędu Gminy:
– Dochody z działalności gospodarczej netto za 2016 r. wg ewidencji sprzedaży VAT
wynosiły 1 113 168 zł,
– Dochody ogółem Urzędu Gminy za 2016 r. wg sprawozdania Rb 27S wynosiły
39 510 310,97 zł,
– Wyłączenia 27 215 263,46 zł,
w tym:
1) odsetki od środków na rachunku bankowym – 8 719,86 zł
2) darowizny w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł
3) odszkodowania – 17 925,99 zł
4) dotacje otrzymane i przekazane jednostkom organizacyjnym celem realizacji przez te jednostki zadań jst –
25 996 245,21 zł
5) dochody przeznaczone na wypłatę świadczeń – 25 880,90 zł
6) dochody własne przeznaczone na dotacje w celu realizacji zadań jst – 1 165 491,50 zł
Dochód ogółem pomniejszony o wyłączenia 12 295 047,51 zł
Wyliczenie proporcji dla Urzędu Gminy:
1 113 168 x 100 / 12 295 047,51 = 9,05 %
czyli po zaokrągleniu 10 %.
Wyliczenie współczynnika struktury sprzedaży dla Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju:
- Dochody ogółem z działalności gospodarczej netto za 2016 r. wg ewidencji sprzedaży VAT wynosiły
1 113 168 zł,
- Dochody zwolnione od podatku VAT wynosiły 458 042 zł
Wyliczenie wskaźnika dla Urzędu Gminy:
(1 113 168 - 458 042) / 1 113 168 x 100%= 0,589 %
Czyli po zaokrągleniu 1%.
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