
Zarz'ldzenie Nr ORG.00SO.13.2019 
Wojta Gminy Baboszewo 
z dnia 01 marca 2019 roku 

w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaiy za 2018 rok do odliczenia podatku VAT za 
2019 rok, a takie okreslenie prewspolczynnika VAT na rok 2019 dla Urzlldu Gminy Baboszewo oraz 
Zakladu Wodoci'lgow i Kanalizacji w Baboszewie. 

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2018 roku, 
poz. 994 z pOln. zm.) art.86 ust. 2a -2h, art. 90 ust. 3 art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku 
od towarow i uslug (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 pOln. zm.) rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 17 
grudnia 2015 roku w sprawie sposobu okreslenia zakresu wykorzystania nabywanych towarow i uslug 
do celow dzia!alnosci gospodarczej w przypadku niektorych podatnikow (Dz. U. z 2015 roku poz. 2193) 
w zwiqzku z Uchwa!q Nr X1l1/94/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie 
zapewnienia wspolnej obs!ugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom 
organizacyjnym Gminy Baboszewo zaliczanym do sektora finansow publicznych, dla ktorych organem 
prowadzqcym jest Gmina Baboszewo zarzqdzam, co nastllPuje: 

§1 

Dla Urzlldu Gminy Baboszewo ustala sill: 

1. proporcjll rocznego obrotu z tytu!u czynnosci, w zwiqzku z ktorymi podatnikowi przys!uguje 
prawo do obnii:enia kwoty podatku nalei:nego oraz czynnosci, w zwiqzku z ktorymi 
podatnikowi nie przys!uguje takie prawo - w wysokosci 75 % zgodnie z za!qcznikiem nr 1 do 
niniejszego zarzqdzenia. 

2. Proporcjll (prewspoiczynnik VAT) na 2019 rok, w zwiqzku z ktorq przys!uguje prawo odliczenia 
podatku naliczonego w przypadku nabycia towarow i us!ug wykorzystywanych zarowno do 
celow wykonywanej przez podatnika dzia!alnosci gospodarczej jak i do celow innych nii: 
dzia!alnosc gospodarcza w wysokosci 7 % zgodnie z za!qcznikiem nr 2 do niniejszego 
zarzqdzenia. 

3. Proporcjll na 2019 rok, przy zastosowaniu rocznej struktury sprzedai:y za 2018 rok oraz 
prewspoiczynnika VAT - roczny obrot z dzia!alnosci gospodarczej wyliczony na podstawie 
danych za 2018 rok - w wysokosci 5,25 % zgodnie z za!qcznikiem nr 3 do niniejszego 
zarzqdzenia. 

§2 

Dla Zakladu Wodoci'lgow i Kanalizacji w Baboszewie ustala sill: 

1. proporcjll rocznego obrotu z tytu!u czynnosci, w zW iqzku z ktorymi podatnikowi przys!uguje 
prawo do obnii:enia kwoty podatku nalei:nego oraz czynnosci, w zwiqzku z ktorymi 
podatnikowi nie przys!uguje takie prawo - w wysokosci 100 % zgodnie z za!qcznikiem nr 4 do 
niniejszego zarzqdzenia. 

2. Proporcjll (prewspoiczynnik VAT) na 2019 rok, w zWiqzku z ktorq przys!uguje prawo odliczenia 
podatku naliczonego w przypadku nabycia towarow i us!ug wykorzystywanych zarowno do 
celow wykonywanej przez podatnika dzia!alnosci gospodarczej jak i do celow innych nii: 



dziafalnosc gospodarcza w wysokosci 97 % zgodnie z zafqcznikiem nr 5 do niniejszego 
zarzqdzenia. 

3. Proporcj~ na 2019 rok, przy zastosowaniu rocznej struktury sprzedaiy za 2018 rok oraz 
prewsp6kzynnika VAT - roczny obr6t z dziafalnosci gospodarczej wyliczony na podstawie 
danych za 2018 rok - w wysokosci 97 % zgodnie z zafqcznikiem nr 3 do niniejszego zarzqdzen ia. 

§3 

.Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania, z mocq obowiqzujqcq od 1 styczn ia 2019 
roku. 



Okres rozliczeniowy 
Sprzedaz Sprzedaz 

VAT nalezny 
zwolniona opodatkowana 

1 2 3 4 
I Zestawienie sprzedazy za rok 2018 
styezeli 6016,93 25014,50 
luty 5985,45 13 099,45 
marzec 5061,58 13 799,95 
kwiecien 5749,71 27221,48 
maj 5676,71 18676,27 
czerwiec 6740,50 15245,61 
lipiee 6067,42 18626,11 
sierpien 6065,61 18721,16 
wrzesien 6290,21 12588,31 
paidziernik 6283,62 25201,79 
listopad 6326,82 12964,43 
grudzieli 6298,94 13 291,51 
RA2EM I 72 563,50 214450,57 ,00 
II Sprzedai wyst~puj~ea sporadyeznie 

RAZEM II ,00 ,00 ,00 
III Wyliezen,a 
RAZEM I -II 72 563,50 214450,57 ,00 
Sprzedaz RAZEM (A) 287014,07 

Wskainik struktury = 
sprzedaz opodatkowana (111.3)*100% 

sprzedaz RAZEM (zwolniona 111.2 + opodatkowana 111.3) 

Wskainik struktury = 
214450,57 

74,72% 
287014,07 

Wskainik struktury = 75,00% 

ZafClcznik Nr 1 
do ZarzCldzenia Nr 
ORG.OOSO.13.2019 

Wojta Gminy Baboszewo 
z dnia 01 marca 2019 r. 

VAT naliezony 
VAT naliezony 

po korekcie 

5 6 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

T 

mgr into Eo 



trodto dochodow § 

I ~P1Ywy z pooa"u oocnooowego 00 osoo 
0010 

Wptywy z podatku dochodowego ad os6b prawnych 0020 

wptywy z podatku ad sprzedaiy detalicznej 0230 
'l/ptywy z podatku ad nieruchomosci 0310 

wptywy z podatku rolnego 0320 
Wptywy z podatku lesnego 0330 

Wptywy z podatku ad srodk6w transportowych 0340 

Wptywy z podatku ad dziafalnosci gospodarczej 
0350 

os6b fizycznych optacanego w formie kartv 

Wptywy z podatku ad spadk6w i darowizn 0360 
Wptywy Z optaty ad posiadania psow 0370 
Wplywy z optaty skarbowej 0410 
Wptywy z optaty targowej 0430 
Wptywy Z optat za zezwolenia na sprzedai napojow 

0480 
alkoholowych 

Wptywy z innych lokalnych optat pobieranych przez 
jednostki samorzqdu terytorialnego na podstawie 0490 
odre:bnych ustaw 

wptywy z podatku od czynnosci cywilnoprawnych 0500 

Wptywy z optat z tytufu uiytkowania wieczystego 
0550 

nieruchomosci 
Nptywy z tytutu kosztow egzekucyjnych, optaty 

0640 
komorniczej i kosztow upomnien 
Wptywy z optat za korzystanie z wychowania 

0660 
przedszkolnego 
Wptywy z optat za korzystanie z wyiywienia w 
jednostkach realizuj<)cych zadania z zakresu 0670 
wychowania przedszkolnego 
Wptywy z rOinych optat 0690 
Wptywy z najmu i dzieriawy sktadnikow 

maj<)tkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzqdu 
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 
sektora finansow publicznych oraz innych umow 0 

podobnym charakterze 
vvplatY z '\'tUIU oaplamego naoyela prawa 

wtasnosci oraz prawa uiytkowania wieczystego 0770 
, , 

Wplywy z ustug 0830 

wptywy ze sprzedaiy sktadnikow maj<)tkowych 0870 

Wptywy z odsetek od nieterminowych wptat z 
0910 

tytutu podatkow i optat 

wptywy z pozostatych odsetek 0920 
Wptywy z rozliczerl/zwrotow z lat ubiegtych 0940 

Og6tem 

4020131 ,00 

51 263,26 

0,00 
1 690237, 18 

893756,39 
67344,87 

240867,68 

6722,07 

4462,00 
5,00 

26602,50 
0,00 

117 151 ,56 

715583,18 

113047,92 

20679,38 

6182,06 

15253,40 

127518,80 

50573,65 

213992,01 

0,00 

98167,22 

0,00 

11 936,12 

40264,47 
5,40 

Zatijcznik Nr 2 

do Zarzijdzenia Nr ORG.OOSO.13.2019 

Wojta Gminy Baboszewo 
z dnia 01 marca 2019 r. 

Wytqczenia 
dochodow zgodnie 
z rozporzqdzeniem 

Ministra Finansow 
W sprawie sposobu 
okreslenia zakresu Uwagi 
wykorzystywania 

nabywanych 
towarow i ustug do 
celow dziafalnosci 

gospodarczej 

44 706,76 odszkodowanie InterRisk 

39608,00 odsetki bankowe 

.I 

m~ in; B:~trosz ewsti 



wptywy z otrzymanyeh spadk6w, zapisow i 
0960 8666,62 

darowizn w postaci pieni~inej 
Wptywy z roinych doehodow 0970 180 344,30 
Dotaeje eel owe otrzymane z budietu panstwa na 

realiza cj~ zadan bieiqcych z zakresu administraeji 
dotacje wykonane przez 

rZijdowej oraz innych zadari zleeonych gminie 2010 4662200,15 3564 523,11 
(zwiijzkom gmin, zwiClzkom powiatowo~gminnym) 

GOPS 

ustawami 

74306,99 
Dotaeja podr~cznlkl, 

wyehowanie przedszkolne 

Dotaeje eel owe otrzymane z budietu paristwa na 
dotaeje wykonane przez 

realizacj~ wtasnyeh zadan bieiijcyeh gmin 2030 698055,21 346694,68 
(zwiqzkow gmin, zwiqzkow powiatowo~gm i nnych) 

GOPS 

dotacja wyehowanie 

193170,00 przedszkolne, aktywna 

tablica, gabinety lekarskie 

Dotaeje celowe w ramach programow 

finansowanych z udziatem srodkow europejskich 

') raz srodkow, 0 ktoryeh mowa wart. 5 ust . 3 pkt 5 
2057 881 647,90 

lit. a i b ustawy, lub ptatnosci w ramaeh budietu 

srodkow europejskich, realizowanyeh przez 

jednostki samorzijdu terytorialnego 

Dotaeje eel owe w ramaeh programow 

finansowanych z udziatem srodkow europejskich 

oraz srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 
2059 180 152,64 

lit . a i b ustawy, lub ptatnosci w ramach budietu 

srodkow europejskich, realizowanych przez 

jednostki samorzqdu terytorialnego 
Dotaeje eel owe otrzymane z budzetu panstwa na 

zadania bieiijce z zakresu administracji rZijdowej 

zlecone 

gminom (zw iqzkom gmin, zwiijzkom powiatowo~ 
2060 6048300,43 6048300,43 

Dotacja wykonana przez 

gminnym), zwiqzane z realizacjq swiadczenia GOPS - Rodzin. 500+ 
wychowawczego 

stanowiqcego pomoc panstwa w wychowywaniu 

dzieci 

Dochody jednostek samorzijdu terytorialnego 

lwiijzane z realizacjq zadan z zakresu administracji 2360 17 849,23 
rZijdowej oraz innych zadan zleconych ustawami 

Srodki otrzymane od pozostatych jednostek 

za liczanych do sektora finansow publicznych na 
2460 39009,18 

realizacje zadan bieiClcych jednostek zaliczanych do 

sektora finansow publicznych 

Srod ki na dofinansowanie wtasnych zadan 

biei.ijcych gmin, powiatow (zwiClZkow gmin, 

zwiqzk6w powiatowo~gmjnnych,zwiijzkow 2700 0,00 
powiatow), samorzqdow wojew6dztw, pozyskane z 

innych irodet 
Subwencje ogolne z budietu panstwa 2920 13705351 ,00 
Dotacje otrzymane z panstwowyeh funduszy 

eelowych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztow realizaeji inwestycji i zakupow 6260 0,00 
inwestycyjnyeh jednostek sektora finansow 

publicznych 

mgr ini. 



Srodki na dofinansowanie wtasnych inwestycji gmin, 

powiatow (zwi~zkow gmin, zwi~zkow powiatowo-
6290 306853,61 

gminnych, zwi~zkow powiatow), samorz~dow 

wojewodztw, pozyskane z innych ir6det 

Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na 

realizacjE: inwestycji i zakupow inwestycyjnych 
6330 7898,26 

wtasnych gmin (zwi~zkow gmin, zwi~zk6w 
powiatowo-gminnych) 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i 

zakupy inwestycyjne rea lizowane na podstawie 
6610 0,00 

porozumien (ym6w) miE:dzy jednostkami 

samorz~du terytorialnego 

RAZEM 35 268 075,65 10 311 309,97 

Swiadczenia i zasitki 

428989,00 § 3020 

97304,93 §3240-3260 

575925,06 §4440 

1102218,99 RAZEM zasifki i swiadczenia 

Udzielone dotacje 

118095,19 § 2360 

134822,72 § 2480 

§ 2540 

Wytqczenla z RB-28S § 2650 

,00 § 2710 

§ 2800 

17928,00 
§ 2850 2% podatku dla Iz b 
Rolniczych 

10000,00 § 6170 

§ 6210 

§ 6300 dotacje udzielone 

10000,00 dla Powiatu Ptonskiego oraz 
gminy Raciijz i Dzierzqznia 

290 845,91 RAZEM dotacje 

OG6l EM I 35268 075,65 11 704 374,87 

dochody og6tem - wyt~cze nia = 23 563 700,78 

X= 
A+100% 

D ujst 

x - proporcja okreslona procentowo, zaokrijglona w gorE: do najblizszej liczby catkowitej 

A - roczny obrot z dziataln osci gospodarczej zrealizowany przez urzijd obsfugujijcy jst, stanowiqcy CZE:SC rocznego obrotu jst z dziafalnosci 
gospodarczej 
Dujst - dochody wykonane urzE:du obstugujqcego jst 

x- 1529999,00 

23 563 700,78 
6,49% 

po zaokragleniu 

7% 

mgr in:. Bocdan 



Zat~cznik Nr 3 
do Zarz~dzenia 
Nr ORG.00SO.13.2019 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 01 marca 2019 r. 

Proporcja na 2019 rok dla Urz~du Gminy Baboszewo, przy zastosowaniu rocznej struktury sprzedaiy 

za 2018 rok oraz prewsp6tczynnika VAT 

x = 
75% • 7% 

100 
= 5,25 

w~ 
mgr inz. Bogdan Janusz Pie:,'1/S1e'r'.'sh 



Okres rozliczeniowy 
Sprzedaz Sprzedaz 

VAT naleznv 
zwolniona opodatkowana 

1 2 3 4 
I Zestawienie sprzedazv za rok 2018 
stvcze,; 46502,14 
lutV 134296,38 
marzec 78625,56 
kwiecien 126931,56 
maj 106803,75 
czerwiec 72 439,91 
lipiec 89035,44 
sierpien 103779,56 
wrzesien 97902,13 
paidziernik ,00 96691,02 
li stopad ,00 48093,58 
grudzie,; ,00 93911,24 
RAZEM I ,00 1095012,27 
II Sprzedat wvst~puj~ca sporadycznie 

,00 

RAZEM II ,00 ,00 
III Wyliczenla 
RAZEM I-II ,00 1 095 012,27 
Sprzedaz RAZEM (A) 1095012,27 

Wskainik strukturv = 
sprzedaz opodatkowana (111.3)*100% 

sprzedai RAZEM (zwolniona 111. 2 + opodatkowana 111. 3) 

Wskainik struktury = 
1095012,27 

100,00% 
1095012,27 

Wskainik struktury = 100,00% 

,00 

,00 

,00 

Zatqcznik Nr 4 
do Zarzqdzenia Nr 
ORG.OOSO.13.2019 

Wojta Gminy Baboszewo 
z dnia 01 marca 2019 r. 

VAT naliczonv 
VAT naliczonv 

po korekcie 

5 6 

,00 ,00 

,00 ,00 

,00 ,00 

JT 

mil' Inl. 



trodto dochodow § Ogotem 

Wplywy z ustug 0830 1 128160,39 
wptywy z odsetek od nieterminowych wptat z 

0910 3393,10 
tytufu podatkow i optat 
Wplywy z pozostalych odsetek 0920 811,40 
Nptywy z roinych dochodow 0970 1 191 ,67 

Srodki na dofinansowan ie wtasnych zadan 
bieiCicych gmin, powiatow (zwiqzkow gmin, 
zwiClZkow powiatowo-gminnych,zwiqzkow 2700 1 500,00 
powiatow), samorzCld6w wojewodztw, pozyskane z 
innych zrodet 

RAZEM 1135056,56 

Wylqczenia z RB-28S 

OG6tEM 1135056,56 

dochody ogatem - wyt~czenl. = 1128 310,85 

X= 
A* 100% 
o ujst 

x - proporcja okreslona procentowo, zaokrqglona w g6r~ do najbliiszej liczby catkowitej 

Zatqcznik Nr 5 
do Zarzqdzenia Nr ORG.OOSO.13.2019 

Wojta Gminy Baboszewo 
z dn ia 01 marca 2019 r. 

Wy1'lczenia dochod6w 
zgodnie z 

roz porzlJdzeniem 
Ministra Finans6w w 

sprawie sposobu 
okre~ len ia zakresu Uwagi 
wykorzystywania 

nabywanych towar6w 
i uslug do cel6w 

dzlalalnoSci 

gospodarczej 

811,40 odsetki bankowe 
1191,67 zwrot 

2003,07 

Swiadczenia i zasi lki 

,00 § 3020 
,00 §3240-3260 

4742,64 §4440 

4742,64 
RAZEM zasilki i 

5wiadczenia 
Udzielone dotacje 

,00 § 2360 
,00 § 2480 

§ 2540 
§ 2650 

,00 § 2710 
§ 2800 

,00 § 6170 
§ 6210 

,00 RAZEM dotacje 

6745,71 

A - roczny obrot z dziafalnosci gospodarczej zrealizowany przez urzqd obsfugujClcy jst, stanowiCicy cz~st rocznego obrotu jst z dziafalnosci 
gospodarczej 
Dujst - dochody wykonane urzE:du obsfugujClcego jst 

X= 
1095012,27 

1128310,85 

po zaokr'lgleniu 

97% 



Zalqcznik Nr 6 
do Zarzqdzenia 
Nr ORG.00SO.13.2019 
Wajta Gminy Baboszewo 
z dnia 01 marca 2019 r. 

Proporcja na 2019 rok dla Zakladu Wodociqg6w i Kanalizacji, przy zastosowaniu rocznej struktury 

sprzedaiy za 2018 rok oraz prewsp6kzynnika VAT 

x = 
100% * 97% 

100 
= 97,00 


