
 Zarządzenie Nr 0050.61.2018  

Wójta Gminy Nędza 

  z dnia 16 lutego 2018 r. 
 

w sprawie ustalenia prewspółczynnika odliczenia dla czynności służących działalności 

opodatkowanej oraz niepodlegającej opodatkowaniu, proporcji odliczenia dla 

czynności służących  działalności opodatkowanej oraz zwolnionej od podatku na 

2018 rok oraz  dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za 

2017 rok  

 

 

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2342 z późn. zm.) oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 86 ust.2a, 2b, 2d, 2g, art. 90  

ust. 3, art. 91  ustawy z dnia 29 lipca 2011r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1221 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie 

określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej 

w przypadku niektórych podatników  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193), zarządza się co następuje:  

 

§ 1 

1. Ustala się prewspółczynnik odliczenia dla czynności służących działalności opodatkowanej oraz 

niepodlegającej opodatkowaniu zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 

grudnia 2015 roku w sprawie określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług 

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

2193) – w wysokości 4% zgodnie  z załącznikiem  Nr 1 do zarządzenia.  

 

2. Ustala się proporcję odliczenia dla czynności służących  działalności opodatkowanej oraz 

zwolnionej od podatku – w wysokości 73% zgodnie  z załącznikiem  Nr 2 do zarządzenia.  

 

3. Ustala się, iż dla czynności służących działalności opodatkowanej,  niepodlegającej 

opodatkowaniu oraz zwolnionej od podatku w pierwszej kolejności zastosowanie znajduje 

prewspółczynnik odliczenia w wysokości 4%, a względem pozostałej kwoty zastosowanie 

znajduje proporcja odliczenia w wysokości 73%. 

 

§ 2 

1. Rejestr zakupu dla towarów i usług, które podlegają korekcie jednorazowej określa załącznik  Nr 

3 do zarządzenia. 

 

2. Rejestr zakupu dla towarów i usług, które podlegają korekcie wieloletniej określa załącznik Nr 4 

do zarządzenia. 

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. księgowości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz podatku od towarów i usług. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 


