
Uchwata Nr 3610/349  

Zarzgdu Powiatu w Puttusku 

A  AAt 	:20 4 e'6  
z dnia 

w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaZy za 2018 rok do odliczenia podatku 

VAT za 2019 rok, a tak2e okreglenia prewspotczynnika VAT na rok 2019 dla Starostwa 

Powiatowego w Puttusku 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym 

• 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z pOin. zm.) art. 86 ust. 2a-2h, art. 90 ust. 3 ust. 10 pkt. 2, art. 91 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 

z pOin. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie sposobu okrOania zakresu wykorzystywania nabywanych towarow i ustug do 

celOw dziatalnoki gospodarczej w przypadku niektorych podatnik6w (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2193) Zarzqd Powiatu w Puttusku uchwala, co nastqpuje: 

§ 1 

1. Ustala sig proporcjq (prewspotczynnik VAT) na rok 2019 dla Starostwa Powiatowego 

w Puttusku w zwiqzku z ktorq przystuguje prawo odliczenia podatku naliczonego 

w przypadku nabycia towarow i ustug wykorzystywanych do celOw wykonywanej przez 

podatnika dziatalnoki gospodarczej jak i do celow innych niz dziatalnok gospodarcza 

w wysokoki 0% zgodnie z zatqcznikiem nr 1 do niniejszego zarzqdzenia. 

2. Ustala siq proporck rocznego obrotu z tytutu czynnoki, w zwiqzku z ktOrynni podatnikowi 

przystuguje prawo do obni2enia kwoty podatku naleZnego oraz czynnoki, w zwiqzku z 

ktorymi podatnikowi nie przystuguje takie prawo - w wysokoki 96% zgodnie z zatqcznikiem 

nr 2 do niniejszego zarzqdzenia. 

3. Ustala siq proporck na rok 2019 dla Starostwa Powiatowego w Puttusku przy 

zastosowaniu rocznej struktury sprzedaZy za 2018 rok oraz prewspotczynnika VAT— roczny 

obrOt z dziatalnoki gospodarczej wyliczony na podstawie danych za 2018 rok w wysokoki 

0% zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do niniejszego zarzqdzenia. 



Podpisy czionkow Zarz 	owiatu: 

1.Jan Zalewski 

2.Beata Joiwiak 

3.Halina Banach 

4.Emilia Gqsecka 

5.Zbigniew Ksig2yk 

§ 2 

Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia, z mocq obowiqzujqcq od dnia 1 stycznia 2019 r. 

.) 4  

5ei DuccoTtz'i 
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