
Zarządzenie Nr ORG.120.8.2022
Wójta Gminy Baboszewo

z dnia 17 lutego 2022 roku

w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok do odliczenia podatku VAT za
2022 rok, a także określenie prewspółczynnika VAT na rok 2022 dla Urzędu Gminy Baboszewo oraz
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku,
poz. 1372 ze zm.), art. 86 ust. 2a-2h, art. 90 ust. 3 art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm. ) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia
2015 roku 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 z późno zm.)
w związku z Uchwałą Nr XIII/94/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 29 stycznia 2016 roku ze zm.
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom
organizacyjnym Gminy Baboszewo zaliczanym do sektora finansów publicznych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Baboszewo zarządzam, co następuje:

§1 

Dla Urzędu Gminy Baboszewo ustala się:

1. 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 79 % zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

2. Proporcję (prewspółczynnik VAT) na 2022 rok, w związku z którą przysługuje prawo odliczenia
podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do
celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej jak i do celów innych niż
działalność gospodarcza w wysokości 7 % zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego
zarządzenia.

3. Proporcję na 2022 rok, przy zastosowaniu rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok oraz
prewspółczynnika VAT - roczny obrót z działalności gospodarczej wyliczony na podstawie
danych za 2021 rok - w wysokości 5,53 % zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego
zarządzenia.

§2

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Baboszewie ustala się:

1. 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 100 % zgodnie z załącznikiem nr 4 do
niniejszego zarządzenia.

2. Proporcję (prewspółczynnik VAT) na 2022 rok, w związku z którą przysługuje prawo odliczenia
podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do
celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej jak i do celów innych niż



działalność gospodarcza w wysokości 98 % zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego
zarządzenia.

3. Proporcję na 2022 rok, przy zastosowaniu rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok oraz
prewspółczynnika VAT - roczny obrót z działalności gospodarczej wyliczony na podstawie
danych za 2021 rok - w wysokości 98 % zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

WÓJT 

oZ' 1IIi. B.,~"" Pietrusz ••• ki 



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Nr ORG.120.8.2022
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 17 lutego 2022 r.

Okres rozliczeniowy
Sprzedaż Sprzedaż

VAT należny VAT naliczony
VAT naliczony

zwolniona opodatkowana po korekcie

1 2 3 4 5 6
I Zestawienie sprzedaży za rok 2021
styczeń 26494,55 17876,47
luty 10786,22 9585,97
marzec 13 831,07 10821,14
kwiecień 105614,58 20593,90
maj 10898,35 12359,99
czerwiec 10897,75 86475,18
lipiec 10431,35 709700,14
sierpień 10193,29 44153,63
wrzesień 10482,35 9225,66
październik 57398,96 127907,26
listopad 13 999,22 31173,34
grudzień 10205,85 1127,72
RAZEM I 291233,54 1081000,40 ,00 ,00 ,00 
II Sprzedaż wystE:pującasporadycznie c7' ·c

RAZEM II ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
III Wyliczenia
RAZEM I-II 291 233,54 1 081 000,40 ,00 ,00 ,00
Sprzedaż RAZEM (A) 1372 233,94 

Wskaźnik struktury = sprzedaż opodatkowana (111.3)*100%
sprzedaż RAZEM(zwolniona 111.2 + opodatkowana 111.3)

Wskaźnik struktury =
1081000,40 78,78%
1372 233,94

Wskaźnik struktury = 79,00%



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Nr ORG.120.8.2022 Wójta Gminy

Baboszewo z dnia 17 lutego 2022 r.

Wyłączenia
dochodów zgodnie z

rozporządzeniem
Ministra Finansów w

sprawie sposobu

Źródło dochodów § Ogółem określenia zakresu Uwagi
wykorzystywania

nabywanych
towarów i usługdo
celówdziałalności

gospodarczej

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0010 4969599,00

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 0020 151 342,60

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż 0270 14179,29
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Wpływy z podatku od nieruchomości 0310 1 948086,82
Wpływy z podatku rolnego 0320 1 141 754,02
Wpływy z podatku leśnego 0330 66052,73

Wpływy z podatku od środków transportowych 0340 318488,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób 0350 1 152,91
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0360 45401,50
Wpływy z opłaty od posiadania psów 0370 0,00

0400 0,00
Wpływy z opłaty skarbowej 0410 38026,00
Wpływy z opłaty targowej 0430 0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 121 983,17
alkoholowych

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 1 582549,81
odrębnych ustaw

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0500 234092,87

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 24929,34nieruchomości
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 50,00pieniężnych od osób fizycznych
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 16248,27komorniczej i kosztów upomnień
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

0660 14621,00przedszkolnego
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu 0670 135079,00
wychowania przedszkolnego
Wpływy z różnych opłat 0690 29209,72



Wpływy z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 259471,53
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 2564,62 2564,62wieczystego w prawo własności

Wpływy z tyto odpłatnego nabycia prawa własności 0770 65991,03
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte 0800 391 198,43 391198,43
nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Wpływy z usług 0830 1 392651,32
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 32910,50 32910,50podatków i opłat
Wpływy z pozostałych odsetek 0920 3680,13 3680,13 odsetki
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0940 398,55
Wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z 0950 52906,12 52906,12
umów
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 4500,00
w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów 0970 234340,18

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji

3161539,71
dotacje wykonane przez

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2010 4407649,52 GOPS+ stypendia szkoły
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

ustawami
81716,90 Dotacja podręczniki

362769,54
dotacje wykonane przez

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na GOPS

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 753394,46 dotacja wychowanie
gmin, związków powiatowo-gminnych)

przedszkolne, Narodowy250743,92
Program Rozwoju
Cmelnictwa

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich , o
których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 2058 8215,29lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jednostki
sarnorzadu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 2059 4695,77lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 8650043,00 8650043,00

Dotacja wykonana przez
gminnym), związane z realizacją świadczenia GOPS - Rodzina500+
wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu
dzieci



Środki z Finduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Labolatoria-przyszłości,
finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych 2180 232748,77 218099,98 działania przeciw COVID-
z przeciwdziałaniem COVID-19 19
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 15206,60 fundusz alimentacyjny,
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy 2440 6080,00 6080,00 PUPCelowych na realizację zadań bieżących

Środki otrzymane od pozostałych jednostek dotacja z NFOŚ ( azbest),
zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 36737,88 ochrona powietrza
realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do atmosferycznego i
sektora finansów publicznych klimatu

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 4070,00opłatach lokalnych

Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z 2690 2000,00 2000,00 dotacja z PUP na
przeznaczeniem na finansowanie kosztów asystent rodziny

Dotacja celowa z tyto pomocy finansowej udzielanej 2710 90055,52 OSPmiędzy jst. Na dofinansowanie zadań własnych

Subwencja ogólna- rezerwa 2750 820954,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 15 966 236,00
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 6257 703938,08
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 6259 12873,60
lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich, realizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego

Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6280 2698887,00
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
zaliczonych do sektora finansów publicznych

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 6290 3000000,00gminnych, związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6299 302745,78
(związków gmin), powiatów (związków powiatów)

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między
jst. na dofinansowanie własnych zadań 6300 70806,93
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Środki otrzymane z Państwowych Funduszy
Celowych na finansowanie i dofinansowanie 6350 245439,41
kosztów realizacji inwestycji



Dotacja celowa otrzymana z samorządu
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 65704,75
realizowane na podstawie porozumień między [st.

RAZEM 51 391 940,82 13 216 252,85
Świadczenia i zasiłki

592799,92 § 3020
164024,00 §3240-3260
653353,77 §4440

1410177,69
RAZEM zasiłki i
świadczenia

Udzielone dotacje
6115,38 §2310 dotacje celowe na ~

114161,84 § 2360
174105,41 § 2480
149124,90 § 2710

Wyłączenia z RB-28S § 2820 dotacja celowa z

5410,95
budżetu na finansowanie
zadań zleconych -
stowarzyszenia

22892,29
§ 2850 2%podatku dla
Izb Rolniczych
§2910 zwrot dotacji

4721,50
wykarzystanych
niezgodnie z

i przeznaczeniem
5000,00 § 6170

475416,89 RAZEM dotacje
OGÓŁEM 51 391 940,82 15101847,43 c:.;;- ,~_-_ 'j

dochody ogółem - wyłączenia = 36 290 093,39

x= A*100%

D ujst

x - proporcja określona procentowo, zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej
A - roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez urząd obsługujący jst, stanowiący część rocznego obrotu jst z działalności
gospodarczej
Dujst - dochody wykonane urzędu obsługującego jst

po zaokrągleniu

x = 2 507 341,00
36 290093,39

6,91% 7%



Załącznik Nr 3
do Zarządzenia
Nr ORG.120.8.2022
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 17 lutego 2022 r.

Wyliczenie rocznej struktury sprzedaży za rok 2021 zgodnie z art. 90 i 91 ustawy o podatku od towarów
i usług

WSS 1 081 000,40 = 79 %
1372 233,94

Wyliczenie proporcji w Urzędzie Gminy Baboszewo

x =
2507341,00
36 290 093,39 =7%

Wyliczenie proporcja na 2022 rok dla Urzędu Gminy Baboszewo, przy zastosowaniu rocznej struktury
sprzedaży za 2021 rok oraz prewspółczynnika VAT

x =
79% * 7%

100 = 5,53 %



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia
Nr ORG.120.8.2022
Wójta Gminy Baboszewo

Okres rozliczeniowy
Sprzedaż Sprzedaż

VAT należny VAT naliczony
VAT naliczony

zwolniona opodatkowana po korekcie

1 2 3 4 5 6
I Zestawienie sprzedaży za rok 2021
styczeń 94310,93
luty 120230,96
marzec 92165,72
kwiecień 140857,01
maj 86648,18
czerwiec 52487,17
lipiec 100526,55
sierpień 73764,62
wrzesień 109504,08
październik ,00 84035,30
listopad ,00 98795,23
grudzień ,00 80685,72
RAZEM I ,00 1134011,47 ,00 ,00 ,00
II Sprzedaż występująca sporadycznie .;. . ...'!-i.:.C:' t .••~. ;;_ .1'):; ,.,_;- >j

,00

RAZEMII ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
III Wyliczenia
RAZEM I-II ,00 1134011,47 ,00 ,00 ,00
Sprzedaż RAZEM (A) 1134011,47

Wskaźnik struktury =
sprzedaż opodatkowana (111.3)*100%

sprzedaż RAZEM(zwolniona 111.2 + opodatkowana 111.3)

Wskaźnik struktury = 1134011,47 100,00%
1134011,47

Wskaźnik struktury = 100,00%

wó~
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia
Nr ORG.120.8.2022 Wójta Gminy
Baboszewo z dnia 17 lutego 2022 r.

Wyłączenia
dochodów zgodnie z

rozporządzeniem
Ministra Finansów w

sprawie sposobu
Źródło dochodów § Ogółem określenia zakresu Uwagi

wykorzystywania
nabywanych

towarów i usług do
celów działalności

gospodarczej

Wpływy z usług 0830 1 166729,15
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 3607,29 3607,29podatków i opłat
Wpływy z pozostałych odsetek 0920 24,19 24,19 odsetki bankowe

Wpływy z różnych dochodów 0970 40856,25 40856,25 zwrot

RAZEM 1211216,88 44487,73

Świadczenia i zasiłki

9301,56 §4440

9301,56
RAZEM zasiłki i

Wyłączenia z RB-285 świadczenia
Udzielone dotacje

0,00 § 2360
0,00 RAZEM dotacje

OGÓŁEM 1211216,88 53789,29 .'

dochody ogółem - wyłączenia = 1157 427,59

x= A*100%
D ujst

x - proporcja określona procentowo, zaokrąglona w górę do najbliższej liczby całkowitej
A - roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez urząd obsługujący jst, stanowiący część rocznego obrotu jst z działalności
gospodarczej
Dujst - dochody wykonane urzędu obsługującego jst

po zaokrągleniu
x = 1134011,47

1157427,59
97,98% 98%

WÓfJIJ 
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Załącznik Nr 6
do Zarządzenia
Nr ORG.120.8.2022
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 17 lutego 2022 r.

Wyliczenie rocznej struktury sprzedaży za rok 2021 zgodnie z art. 90 i 91 ustawy o podatku od towarów
i usług

WSS 1 134 011,47 = 100 %
1134011,47

Wyliczenie proporcji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

x = _1_13_4_0_1_1_;_,4_7_ = 98 %
1157427,59

Proporcja na 2022 rok dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, przy zastosowaniu rocznej struktury
sprzedaży za 2021 rok oraz prewspółczynnika VAT

x =
100% * 99%----- = 98%

100


