
Zarządzenie Nr 30/2019

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki 

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2018 rok oraz określenia 
prewspółczynnika VAT dla Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim za 2018 rok dla 
celów odliczania podatku VAT za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, 
poz. 1875, ze zm.), art. 86 ust. 2a - 2h, art. 90 ust. 3, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) oraz 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 ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2193), Burmistrz Miasta Maków 
Mazowiecki zarządza , co następuje :

§1-
1. Ustala się proporcję rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi 

przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi 
podatnikowi nie przysługuje takie prawo - w wysokości 38% zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
Zarządzenia.

2. Ustala się proporcję (prewspółczynnik VAT) na rok 2018 dla Urzędu Miejskiego w Makowie 
Mazowieckim, w związku z którą przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego w przypadku 
nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celów innych niż działalność gospodarcza w 
wysokości 9%, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

3. Ustala się proporcję na rok 2018 dla Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim przy 
zastosowaniu rocznej struktury sprzedaży za 2018 rok oraz prewspółczynnika VAT - roczny obrót z 
działalności gospodarczej wyliczony na podstawie danych za 2018 rok - w wysokości 4% zgodnie 
z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą^ 1 stycznia 2019 r.

BurmistrzMiasta

Tadeusz Cia,



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2019
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wyliczenie rocznej struktury sprzedaży za rok 2018 zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. z 2017 r., poz.1221 ze zm.).

Roczny obrót z działalności gospodarczej

(sprzedaż jednostki na podstawie danych z deklaracji VAT za rok 2018)

Miesiąc 
rozliczeniowy

Wartość netto 
23%

Wartość 
netto 8%

Sprzedaż 
zwolniona

Sprzedaż 
opodatkowana

Sprzedaż 
opodatkowana i 
zwolniona

styczeń 46.391,00 2.002,00 150.016,00 48.393,00 198.409,00
luty 51.239,00 2.083,00 122.031,00 53.322,00 175.353,00
marzec 67.403,00 2.231,00 172.488,00 69.634,00 242.122,00
kwiecień 46.513,00 2.700,00 125.593,00 49.213,00 174.806,00
maj 46.126,00 1.888,00 138.321,00 48.014,00 186.335,00
czerwiec 117.406,00 1.775,00 111.845,00 119.181,00 231.026,00
lipiec 126.810,00 1.549,00 71.941,00 128.359,00 200.300,00
sierpień 42.818,00 807,00 73.962,00 43.625,00 117.587,00
wrzesień 51.052,00 2.448,00 132.379,00 53.500,00 185.879,00
październik 46.276,00 3.402,00 83.512,00 49.678,00 133.190,00
listopad 49.138,00 2.644,00 78.597,00 51.782,00 130.379,00
grudzień 68.909,00 2.079,00 56.916,00 70.988,00 127.904,00

Ogółem 760.081,00 25.608,00 1.317.601,00 785.689,00 2.103.290,00

sprzedaż opodatkowana *100

Wskaźnik proporcji za rok 2018 = -----------------------------------------------

sprzedaż opodatkowana +zwolniona

785.689,00 * 100

wss = 38%

2.103.290,00



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 30/2019
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Wyliczenie proporcji w urzędzie obsługującym jednostkę samorządu terytorialnego

Sprawozdanie Rb-27S z wykonania budżetu za rok 2018 bez jednostek 
budżetowych

48.244.379,22
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§2 pkt 9 lit. a Odsetki od środków na rachunku bankowym i od 
udzielonych pożyczek

12.460,78

§2 pkt 9 lit. b Zwrot różnicy podatku, o której mowa w art. 87 
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

0,00

§2 pkt 9 lit. c Dochody wykonane jednostek budżetowych 
powiększone o kwotę stanowiące równowartość 
środków przeznaczonych na realizację zadań 
jednostki samorządu terytorialnego

20.792.945,10

§2 pkt 9 lit. f Kwoty stanowiące równowartość środków, 
innych niż stanowiące zapłatę (art. 29a ust. 1) 
przekazane innym podmiotom celem realizacji 
zadań jst.

1.710.562,74

§2 pkt 9 lit. g Odszkodowania należne jst, pomniejszone o 
kwoty odszkodowań stanowiących zapłatę, o 
której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy.

9.589,00

§3 pkt 5 Dochody wykonane urzędu z tytułu sprzedaży 
środków trwałych podlegających amortyzacji, 
gruntów, używanych na potrzeby prowadzonej 
działalności.

0,00

Dochody wykonane urzędu (DUJST) 25.718.821,60

Roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany 
przez urząd za 2018 r. (A)

2.103.290,00

A x 100
X= -----------

DUJST

gdzie szczególne symbole oznaczają :

X - proporcja określona procentowo, zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej,

A - roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez urząd obsługujący jednostkę 
samorządu terytorialnego, stanowiący część rocznego obrotu jst z działalności gospodarczej ,

DJUST - dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego

2.103.290,00 x 100
X = 8,18 =9%

25.718.821,60



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 30/2019
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 3 0 stycznia 2019 r.

Wyliczenie rocznej struktury sprzedaży za rok 2018 zgodnie z art. 90 ustawy o podatku od 
towarów i usług

785.689,00 * 100
wss = 38%

2.103.290,00

Wyliczenie proporcji w obsługującym jednostkę samorządu terytorialnego urzędzie

2.103.290,00 x 100
X = ---------------------------  = 8,18 =9%

25.718.821,60

Wyliczenie proporcji przy zastosowaniu rocznej struktury sprzedaży za 2018 rok oraz 
prewspółczynnika VAT

38% x 9%
= 3,42 = 4%

100%


