
ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2018
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.6.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 stycznia 
2018r. w sprawie ustalenia jednolitego modelu kalkulacji wartości pre-współczynnika oraz  

współczynnika VAT w Gminie Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 86 ust. 2a – 2h, art. 90 ust. 3-6, 9a, 10 i art. 90c ustawy z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. ,poz. 1221 ze zm., dalej: ustawa o VAT) w związku 
z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie sposobu określania zakresu 
wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych 
podatników (Dz. U. z 2015r. poz. 2193) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 6 ust. 1 i 2, które otrzymują brzmienie: Zobowiązuje się kierowników 
Jednostek budżetowych do:

1) Przedłożenia w terminie do 18 lutego każdego roku pisma informującego o wysokości wstępnego pre-
współczynnika oraz współczynnika VAT, które będą obowiązywać w danym roku podatkowym wraz 
z tabelą kalkulacji lub informacji o braku konieczności stosowania pre-współczynnika i/lub 
współczynnika, natomiast w roku 2018 wyznacza się termin przekazania ww. pism do dnia 
9 kwietnia 2018r.

2) Przedłożenia w terminie do 18 lutego każdego roku informacji o rzeczywistym pre-współczynniku oraz 
współczynniku VAT, które zostaną przyjęte do korekty rozliczeń za poprzedni rok podatkowy wraz 
z tabelą kalkulacji lub informacji o braku konieczności stosowania pre-współczynnika i/lub 
współczynnika, natomiast w roku 2018 wyznacza się termin przekazania informacji o rzeczywistym 
pre-współczynniku oraz współczynniku VAT do dnia 9 kwietnia 2018r.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia  2018 r. 

 

Burmistrz Miasta 
Kościerzyna

Michał Majewski
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UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany Zarządzenia Nr 0050.6.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 stycznia 2018r.

w sprawie jednolitego modelu kalkulacji wartości pre-współczynnika oraz współczynnika VAT w Gminie

Miejskiej Kościerzyna i jej jednostkach budżetowych w związku ze zmianą terminów określonych w § 6

ust. 1 i 2, a dotyczących roku 2018.
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