
ZARZĄDZENIE NR 4/23 
BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 14 lutego 2023 r. 

w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2022 rok do odliczenia podatku VAT 
za 2023rok, a także określenie prewspółczynnika VAT na rok 2023 dla Urzędu Miasta Rawa 

Mazowiecka 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2023 r. poz. 40), art. 86 ust.2a-2h, art 90 ust.3 art. 91 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług ( Dz.U. z 2022.poz.931 ze późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

17 grudnia 2015r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystania nabywanych towarów i usług 

do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników ( Dz.U. z 2021r. poz.999 ) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się 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 91 % zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

zarządzenia. 

2. Ustala się prewspółczynnik VAT na rok 2023 dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka, w związku 

z którą przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego w przypadku nabycia towarów i usług 

wykorzystywanych do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej jak i do celów 

innych niż działalność gospodarcza w wysokości 15 % zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 

3. Ustala się proporcję na rok 2023 dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy zastosowaniu 

rocznej struktury sprzedaży za 2022 rok oraz prewspółczynnika VAT - roczny obrót z działalności 

gospodarczej wyliczony na podstawie danych za 2022 rok - w wysokości 13,65 % zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.  
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od  dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Burmistrz Miasta Rawa 
Mazowiecka 

 
 

Piotr Irla 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/23 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 14 lutego 2023 r. 

Wyliczenie rocznej struktury sprzedaży za rok 2022  

WSPÓŁCZYNNIK ZA 2022 (wstępny na 2023 r.)  
  

WARTOŚĆ SPRZEDAŻY OPODATKOWANEJ  5 019 224,08 zł 
WARTOŚĆ SPRZEDAŻY ZWOLNIONEJ 547 676,87 zł 

OBRÓT  CAŁKOWITY  5 566 900,95 zł 
  

WSPÓŁCZYNNIK 90,16% 
WSPÓŁCZYNNIK po zaokrągleniu 91% 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4/23 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia 14 lutego 2023 r. 

KALKULACJA PREWSPÓŁCZYNNIKA z art. 86 ust. 2a ustawy o VAT na podstawie 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 

Roczny obrót z działalności gospodarczej 5 566 900,95 
Dochody wykonane urzędu 38 802 462,35 
Prewspółczynnik 14,35% 
Prewspółczynnik po zaokrągleniu 15% 

Wyliczenie proporcji przy zastosowaniu rocznej struktury sprzedaży za 2022 rok oraz prewspółczynnika 

VAT 

13,65%=91*15/100
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