
Zarl~dlenie Nr ORG.120.16.2021 
W6jta Gminy Baboslewo 

1 dnia 12 lutego 2021 roku 

w sprawie ustalenia proporcji roclnej struktury sprledaiy la 2020 rok do odliclenia podatku VAT la 
2021 rok, a takie okreslenie prewsp61clynnika VAT na rok 2021 dla Urlildu Gminy Baboslewo oral 
Zakladu Wodoci~g6w i Kanalilacji w Baboslewie. 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 f. 0 samorzqdzie gminnym I(Oz.U. z 2020 mku, 
poz. 713 ze zm.) art.86 ust. 2a·2h, art. 90 ust. 3 art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 0 podatku od 
towar6w i uslug (Oz.U. z 2020 r. poz. 106 ) rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 17 grudnia 2015 
roku w sprawie sposobu okreslenia zakresu wykorzystania nabywanych towar6w i uslug do cel6w 
dzialalnosci gospodarczej w przypadku niekt6rych podatnik6w (Oz. U. z 2015 roku poz. 2193) w zwiqzku 
z Uchwalq Nr X1l1/94/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 roku ze zm. w sprawie 
zapewnienia wsp61nej obslugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom 
organizacyjnym Gminy Baboszewo zaliczanym do sektora finans6w publicznych, dla kt6rych organem 
prowadzqcym jest Gmina Baboszewo zarzqdzam, co nast~puje: 

§1 

Ola Urzlldu Gminy Baboszewo ustala sill: 

1. Proporcjt: rocznego obrotu z tytulu czynnosci, w zwiqzku z kt6rymi podatnikowi przysluguje 
prawo do obniienia kwoty podatku naleinego oraz czynnosci, w zwiqzku z kt6rymi 
podatnikowi nie przysluguje takie prawo - w wysokosci 82 % zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do 
niniejszego zarzqdzenia. 

2. Proporcjt: (prewsp6lczynnik VAT) na 2021 rok, w zwiqzku z kt6rq przysluguje prawo odliczenia 
podatku naliczonego w przypadku nabycia towar6w i uslug wykorzystywanych zar6wno do 
cel6w wykonywanej przez podatnika dzialalnosci gospodarczej jak i do cel6w innych nii 
dzialalnosc gospodarcza w wysokosci 6 % zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszego 
zarzqdzenia. 

3. Proporcjt: na 2021 rok, przy zastosowaniu rocznej struktury sprzedaiy za 2020 rok oraz 
prewsp61czynnika VAT - roczny obr6t z dzialalnosci gospodarczej wyliclony na podstawie 
danych za 2020 rok - w wysokosci 4,92 % zgodnie z zalqcznikiem nr 3 do niniejszego 
zarzqdzenia. 

§2 

Ola Zakladu Wodoci~g6w i Kanalizacji w Baboslewie ustala sil:: 

1. Proporcjll rocznego obrotu z tytulu czynnosci, w zwiqzku z kt6rymi podatnikowi przysluguje 
prawo do obniienia kwoty podatku naleinego oraz czynnosci, w zwiqzku z kt6rymi 
podatnikowi nie przysluguje takie prawo - w wysokosci 100 % zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do 
niniejszego zarzqdzenia. 

2. ProporcjEl (prewsp6lczynnik VAT) na 2021 rok, w zwiqzku z kt6rq przysluguje prawo odliczenia 
podatku naliczonego w przypadku nabycia towar6w i uslug wykorzystywanych zar6wno do 
cel6w wykonywanej przez podatnika dzialalnosci gospodarczej jak i do cel6w innych nii 



dzialalnosc gospodarcza w wysokosci 99 % zgodnie z zalqcznikiem m 5 do niniejszego 
zarzqdzenia. 

3. Proporcj~ na 2021 rok, przy zastosowaniu rocznej struktury sprzedaiy za 2020 rok oraz 
prewsp61czynnika VAT - roczny obr6t z dzialalnosci gospodarczej wyliczony na podstawie 

danych za 2020 rok - w wysokosci 99 % zgodnie z zalqcznikiem nr 6 do niniejszego zarzqdzenia. 

§3 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania i obowiqzuje od 1 stycznia 2021 roku . 


