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ZARZADZENIE NR 6/2017
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia sposobu wyliczenia prewsp6Iczynnika oraz wskaZnika proporcji do
odliczenia podatku od towar6w i uslug w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim  w
2017roku.

Napodstawie art.  30 ust.  1  z dnia 8  marca  1990 r.  o  samorzadzie gminnym   (Dz.U.   z   2016,

poz. 446,poz.  1579,poz.  1948) orazart.  86 ust.  2a-2horazart.  90 ust.  3-6 i art.  91  zdnia  ll
marca2004 r. o podatku od towar6w i uslug (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, poz. 846, poz. 960, poz.
1052,   poz.  1206,     poz.  1228,    poz.  1579,    poz.  1608,    poz.  1948,    poz.  2024)  wzwiazkuz
rozporzqdzeniem Ministra Finans6w  17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu okreSlania zakresu
\vykorzystywania   nabywanych   towar6w   i   uslug   do   ce16w   dzialalnofci   gospodarczej   w

przypadku  niekt6rych  podatnik6w  (Dz.U.  z  2015  r.  poz.  2193)  oraz  art.  7  ustavy  z  dnia  5
vIZeSnia  2016   r.   o   szczeg6lnych  zasadach   rozliczeh  podatku  od   towar6w  i   uslug   oraz
dokonywania    zwrotu    Srodk6w    publicznych    przeznaczonych    na    realizacje    projekt6w
finansowanych z udzialem Srodk6w pochodzapych z budzetu Unii Europej skiej  lub od paristw
czlonkowskich  Europejskiego  porozumienia  o  Wolnym  Handlu  przez jednostki  samorzadu
terytorialnego (Dz.U.  z 2016 r. poz.  1454)  zarzadzam,   co nastepuje:

§1.1   W celu  prawidiowego  rozliczania,    w2017 roku,  podatku od towar6w i uslug
w  Urzedzie  Miejski  w    Drawsku    Pomorskim    jako    jednostki    obslugujqcej    jednostke
samorzqdu  terytorialnego,  w przypadku nabycia towar6w i uslug \vykorzystywanych, zar6\uno
dla  cel6w  \vykonywanej  dzialalnoSci  gospodarczej,  jak  i  do  cel6w  innych  niz  dzialalno§6

gospodarcza ustala sic:

1)   wielkoS6  prewsp6Iczynnika, o kt6rym mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o podatku od
towar6w  i  uslug  w\vysokoSci   19,0 %,  obliczony  zgodnie  z  zalqcznikiem  ur  I   do
zarzqdzenia,

2)   wskaZnik  proporcji, o kt6rym mowaw art. 90 ust. 3-6 i art. 91  ustarvy o podatku od
towar6w  i uslug  w  \vysokoSci    26,0 %,  obliczony  zgodnie  z  zalqcznikiem  ur 2 do
zarzqdzeni a.

2.    Prezentowane   w   zalapznikach  dane   wirmy   mie6 pc)twierdzenie   w ewidencji ksiegowej
Urzedu Miej skiego w Drawsku Pomorskim - udokumentowane dolqczonymi \vydrukami.
3.  Prewsp61czynnik dla roku podatkowego 2017 zostal ustalony w oparciu o dane z roku 201 6.
4.   Dla cel6w korekty rzeczywisty   prewsp61czynnik b?dzie ustalony w roku 201 8, w oparciu
o dane z 2017 roku.

§2.   Wykonanie  zarzqdzenia  powierza sic skarbnikowi gminy.

§3.    Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podj?cia  z mocq od  1  stycznia 2017 r.
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