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ZARZĄDZENIE NR 7 /2018 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 15 stycznia 2018 r. 

 
w sprawie ujednolicenia zasad obliczania pre-współczynnika i współczynnika 

struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania naliczanego 

podatku od towarów i usług 

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

2017 r., poz. 1875 z późn. zm.
1
), oraz art. 86 ust.2a-2h i art. 90 ust. 3-6,9a,10 i art. 90 c  ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017., poz. 1221 z późn. zm.
2
), 

w związku z rozporządzeniem 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), zarządza się, co 

następuje: 

  

§ 1. W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie 

Karczew i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym ustala się następujące 

zasady dokumentowania i ustalania pre-współczynnika i współczynnika struktury sprzedaży 

wykorzystywanych do właściwego odliczania naliczanego podatku od towarów i usług, 

stanowiące Załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

 § 2. Zobowiązuje się dyrektorów jednostek gminnych do ścisłego przestrzegania 

postanowień zarządzenia.  

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek budżetowych /zakładu 

budżetowego Gminy Karczew oraz kierownikowi referatu księgowości Urzędu Miejskiego. 

 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Karczew. 

   

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

                                                                                                       Burmistrz Karczewa 

Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232. 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 2024; Dz.U. z 2017 r., poz. 

60. 



2 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 

do ZARZĄDZENIA  NR 7/2018 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 15 stycznia 2018 r . 

 

§ 1. 1. Celem procedury jest ustalenie jednolitych zasad dokumentowania i ustalania pre-

współczynnika i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego 

odliczania naliczanego podatku od towarów i usług 
  2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 

1) urzędzie obsługujący jst - rozumie się przez to urząd Miejski w Karczewie obsługujący 

Gminę Karczew;  

2) jednostki gminnej – urząd, jednostka budżetowa, zakład budżetowy; 

3) pre-współczynniku – stosowany skrót PRE – rozumie się przez to proporcję ustaloną na 

podstawie art. 86 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług; 

4) współczynniku – stosowany skrót WSS – rozumie się przez to proporcję ustaloną na 

podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. 

 

  § 2. 1. Dla potrzeb obliczania pre-współczynnika przez Urząd Miejski w Karczewie 

wprowadza się tabelę pod nazwą „Tabela odliczeń pre-współczynnika "PRE" - dla urzędu 

obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego”, która stanowi tabelę nr 1 do niniejszego 

załącznika. 

2. Dla potrzeb obliczania pre-współczynnika przez jednostki budżetowe wprowadza się 

tabelę pod nazwą „Tabela odliczeń   pre-współczynnika "PRE" - dla jednostki budżetowej”, 

która stanowi tabelę nr 2 do niniejszego załącznika. 

3. Dla potrzeb obliczania pre-współczynnika przez zakład budżetowy wprowadza się 

tabelę pod nazwą „Tabela odliczeń  pre-współczynnika "PRE" - dla zakładu budżetowego”, 

która stanowi tabelę nr 3 do niniejszego załącznika. 

4. Prezentowane w tabelach dane, wprowadzone w celu ustalenia pre-współczynnika, 

winny mieć potwierdzenie w ewidencji księgowej jednostki oraz być udokumentowane w 

formie wydruków z ewidencji, jako załączników do tabeli. 

5. Dokumentacja, o której powyżej mowa winna być przechowywana przez okres co 

najmniej 11 lat, a w przypadku projektów finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu 

Unii Europejskiej przez okres określony w zawartej umowie. 

6. Dokumentacja będzie podlegała okresowemu sprawdzeniu przez upoważnionego 

pracownika Urzędu Miejskiego. 

7. Dla danego roku podatkowego wstępny pre-współczynnik będzie ustalany w oparciu o 

dane za rok poprzedni. 

8. Dla celów korekty, rzeczywisty pre-współczynnik będzie ustalany na podstawie 

danych z roku, w którym dokonano odliczenia podatku VAT naliczonego. 

 

§ 3. 1. Podstawą obliczenia współczynnika sprzedaży dla danej jednostki gminnej będą 

w szczególności dane wynikające ze składanych za dany rok deklaracji VAT oraz dane 

księgowe. 

2. Współczynnik struktury sprzedaży będzie ustalony jako udział rocznego obrotu 

realizowanego przez jednostkę gminną z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje 

prawo do obniżenia podatku VAT należnego (opodatkowanymi np.; stawkami 0%, 5%, 8%, 

23%) w całkowitym obrocie realizowanym przez tę jednostkę z tytułu czynności objętych 
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ustawą o VAT (czynnościami zwolnionymi - zw i opodatkowanymi stawkami VAT). 

Wskazane obroty winny zostać zmniejszone o obrót uzyskany z tytułu sprzedaży środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych amortyzowanych w czasie użytkowanych przez 

jednostkę na potrzeby tej działalności. Szczegółowe zasady obliczenia wskaźnika określają 

przepisy art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług. 

3. Współczynnik określa się procentowo i zaokrągla w górę do najbliższej liczby 

całkowitej. 

4. Dla danego roku podatkowego wstępny współczynnik struktury sprzedaży będzie 

ustalany na podstawie danych z roku poprzedniego, tzn. poprzedzającego rok podatkowy. 

5. Dla celów korekty, rzeczywisty wskaźnik struktury sprzedaży będzie ustalany na 

podstawie danych z roku, w którym dokonano odliczenia podatku VAT naliczonego. 

6. Jednostki gminne, które przed centralizacją rozliczeń VAT korzystały ze zwolnienia 

„podmiotowego” są zobowiązane do: 

1) wyliczenia współczynnika szacunkowo, bez konieczności uzgadniania z naczelnikiem 

właściwego urzędu skarbowego w oparciu o analizę danych z ewidencji księgowej, 

2) potwierdzenia sposobu wyliczenia współczynnika dokumentami wraz z dołączonymi 

wydrukami z ewidencji księgowej, odzwierciedlającymi źródło danych przyjętych do 

ustalania współczynnika. 

 

§ 4.  Zobowiązuje się dyrektorów jednostek gminnych do: 

1) przedłożenia w terminie do 31 stycznia każdego roku pisma informacyjnego o wysokości 

wstępnych współczynników, które będą obowiązywać w danym roku podatkowym wraz z 

tabelą obliczeń lub informacji o braku konieczności stosowania współczynników, 

2) przedłożenia w terminie do 31 stycznia każdego roku informacji o rzeczywistych 

współczynnikach, które zostaną przyjęte do korekty rozliczeń za poprzedni rok podatkowy 

wraz z tabelą obliczeń lub informacji o braku konieczności stosowania rzeczywistych 

współczynników. 

 

 

 

 

                                                                                                       Burmistrz Karczewa 

Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


