
  ZARZĄDZENIE NR 41/FK/22 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT 

do stosowania w Urzędzie Miasta Chełmży w 2022 roku. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 oraz art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834),                                                                                                                                                                                                                                                                                         

w związku z art. 86 ust. 2a – 2h oraz art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626, 2076, 2105, 2427 

oraz z 2022 r. poz. 196 ) i § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów 

działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. z 2015 r. poz. 2193, z 2020 r. 

poz. 289 oraz z 2021 r. poz. 999 ),  zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W celu prawidłowego rozliczania podatku naliczonego VAT w przypadku nabycia 

towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak 

i do celów innych niż działalność gospodarcza, przyjmuje się do stosowania w Urzędzie Miasta 

Chełmży jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego na 2022 rok następujące  

wielkości: 

1) prewspółczynnika proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a – 2h ustawy z dnia  

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w wysokości 10 %, według wyliczeń zawartych 

w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 

2) współczynnika proporcji, o którym mowa w art. 90 i art. 91 ustawy z dnia  

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w wysokości 20  %, według wyliczeń zawartych 

w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Prewspółczynnik proporcji, o którym mowa w § 1 pkt 1 został wyliczony zgodnie 

ze sposobem wskazanym w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów 

działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, według danych za rok 2021. 

  



§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi Urzędu Miasta Chełmży 

na stanowisku ds. gospodarki pozabudżetowej. kontroli i VAT. 

 

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2022 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 41/FK/22 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie 

ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania 

w Urzędzie Miasta Chełmży w 2022 roku. 

 

           Gmina Miasto Chełmża ponosi wydatki związane z czynnościami opodatkowanymi 

i nieopodatkowanymi, których nie można przypisać do jednego rodzaju czynności, więc jest 

zobowiązana do ustalenia tzw. prewspółczynnika, który będzie stosowany do odliczania podatku 

VAT. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania 

zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej 

w przypadku niektórych podatników, określa w przypadku niektórych podatników sposób określania 

zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany 

za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności 

i dokonywanych przez nich nabyć i wskazuje dane, na podstawie których jest obliczana kwota 

podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji. 

Zgodnie z art. 90 ustawy podatku od towarów i usług w stosunku do towarów i usług, które 

są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie 

przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego 

związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia 

kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, podatnik 

może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można 

proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do 

obniżenia kwoty podatku należnego. Proporcję ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu 

czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, 

w całkowitym obrocie uzyskanym 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. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu 

osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana 

proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. 

W związku z powyższym wydane jest niniejsze zarządzenie. 


