
 

UCHWAŁA Nr 69/22/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

 

w sprawie określenia jednolitych zasad obliczania prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT 

do stosowania w jednostkach budżetowych Powiatu Grudziądzkiego 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 

920) w związku z art. 86 ust. 2a i 2b, art. 90 i 91 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106, 1747 i 2419), § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 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) 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. W celu zapewnienia poprawności rozliczeń podatku od towarów i usług (dalej: VAT) w jednostkach 

budżetowych Powiatu Grudziądzkiego ustala się procedury obowiązujące w tym zakresie. 

2. Procedury określone w niniejszej uchwale obejmują następujące jednostki budżetowe: 

1) Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, 

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, 

3) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 w Wydrznie,  

4) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 w Wydrznie, 

5) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 w Białochowie,  

6) Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie, 

7) Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, 

8) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie. 

 

§ 2 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) prewspółczynniku (prewskaźnik) – rozumie się przez to proporcję ustalaną na podstawie art. 86 ust. 

2a-2h ustawy o VAT: 

2) współczynniku proporcji  (wskaźnik struktury sprzedaży WSS) - rozumie się przez to proporcję 

ustaloną na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT. 

 

§ 3 

1. Na potrzeby kalkulacji prewspółczynnika przez jednostki budżetowe wprowadza się tabelę, która 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały: 

Prezentowane w tabelach dane, wprowadzone w celu ustalenia prewspółczynnika, powinny znajdować 

potwierdzenie w ewidencji księgowej jednostki – udokumentowane dołączonymi do tabeli wydrukami. 



2. W celu odliczenia podatku VAT naliczonego w danym roku podatkowym, wstępny prewspółczynnik 

będzie ustalany w oparciu o dane za rok poprzedni. 

3. Prewspółczynnik określa się procentowo i zaokrągla w górę do najbliższej liczby całkowitej. 

4. Dla celów korekty, rzeczywisty prewspółczynnik będzie ustalany na podstawie danych z roku, w którym 

dokonywano odliczenia podatku VAT naliczonego. 

 

§ 4 

1. Podstawą kalkulacji WSS dla jednostek budżetowych będą w szczególności dane wynikające 

z przekazywanych Powiatowi za dany rok cząstkowych Deklaracji VAT-7 oraz dane księgowe. 

2. WSS będzie ustalany jako udział rocznego obrotu realizowanego przez Powiat/jednostkę budżetową 

z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia VAT należnego w całkowitym 

obrocie realizowanym przez Powiat/jednostkę budżetową z tytułu czynności objętych ustawą o VAT 

(czynnościami zwolnionymi z opodatkowania VAT oraz opodatkowanymi tym podatkiem). 

Szczegółowe zasady określają przepisy art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o VAT. 

3. W celu odliczenia VAT naliczonego w danym roku podatkowym, wstępny WSS będzie ustalany 

w oparciu o dane za poprzedni rok podatkowy. 

4. WSS określa się procentowo i zaokrągla w górę do najbliższej liczby całkowitej. 

5. Dla celów korekty, rzeczywista wartość WSS będzie ustalana na podstawie danych z roku, w którym 

dokonywano odliczenia VAT naliczonego. 

 

§ 5 

Zobowiązuje się Skarbnika i wszystkich kierowników jednostek budżetowych do: 

1. Przedłożenia w terminie do 15 lutego każdego roku  pisma informującego o wysokości wstępnego 

prewspółczynnika oraz WSS, które będą obowiązywać w danym roku podatkowym wraz z tabelą 

kalkulacji lub informacji o braku konieczności stosowania prewspółczynnika i/lub współczynnika. 

2. Przedłożenia w terminie do 15 lutego każdego roku informacji o rzeczywistym prewspółczynniku oraz 

współczynniku VAT, które zostaną przyjęte do korekty rozliczeń za poprzedni rok podatkowy wraz 

z tabelą kalkulacji lub informacji o braku konieczności stosowania prewspółczynnika 

i/lub współczynnika. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r i podlega ogłoszeniu 

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego. 

 

Starosta     Wicestarosta       Członek Zarządu       Członek Zarządu        Członek Zarządu 

Adam Olejnik        Jan Kowarowski      Marcin Dziadzio      Krzysztof Klucznik   Aleksander Zadykowicz 

 



UZASADNIENIE 

 

Konieczność wprowadzenia jednolitych zasad obliczania prewspółczynnika oraz współczynnika 

proporcji VAT do stosowania w jednostkach budżetowych Powiatu Grudziądzkiego. 

 

 

Starosta 

Adam Olejnik 

 

 


