
ZARZĄDZENIE NR 62/2021 
STAROSTY KŁODZKIEGO 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży stosowanych do 
odliczenia podatku od towarów i usług w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2021 

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(t. j. Dz. U. z 2020 poz. 920), art. 86 ust. 2a-2h, art. 90 ust. 3-6, ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze 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 2015r. poz. 2193 ze zm.), 
zarządzam co następuje: 

§ 1. W celu prawidłowego rozliczania podatku naliczonego, w przypadku nabywania towarów i usług 
wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż 
działalność gospodarcza (publicznej), przyjmuje się do stosowania w Starostwie Powiatowym na 2021 rok 
wielkości: 

1) Prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy o podatku VAT w wysokości 0% 
wyliczonego w oparciu o dane z roku 2020, 

2) Współczynnika struktury sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ustawy o VAT w wysokości 100% 
wyliczonego w oparciu o dane z roku 2020. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.
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UZASADNIENIE

Prewspółczynnik w Starostwie Powiatowym wyniósł 1%. Zastosowano uproszczenie z ustawy o VAT, a
mianowicie przyjęto, że w takiej sytuacji prewspółczynnik wynosi 0% (art. 86 ust. 2g w zw. z art. 90 ust. 10
pkt 2 UPTU).

Id: CDDD6CB3-EFCC-4DA5-B22D-1EEF4638D336. Podpisany Strona 1



 
DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE 

  
Dane podpisywanego dokumentu 
Typ dokumentu Zarządzenie 
Numer dokumentu 62/2021 
Data dokumentu 2021-03-30 
Organ wydający Starosta Kłodzki 
Przedmiot regulacji w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika i współczynnika struktury 

sprzedaży stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług 
w Starostwie Powiatowym w Kłodzku na rok 2021 

Identyfikator dokumentu CDDD6CB3-EFCC-4DA5-B22D-1EEF4638D336 
  
  
Informacje o złożonych podpisach elektronicznych 
Podpis: 
Sygnatura Signature-2128203770 
Numer seryjny 2AEE0919CC444F08C0B12A3E492B702571D7136B 
Osoba podpisująca Maciej Mirosław Awiżeń 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 30.03.2021 12:52:00 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba 

Rozliczeniowa S.A. PL  

Id: CDDD6CB3-EFCC-4DA5-B22D-1EEF4638D336. Podpisany Strona 2


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Punkt 1
	Paragraf 1 Punkt 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik

		2021-03-29T22:00:00+0000
	Polska
	Maciej Mirosław Awiżeń
	Podpis organu wydającego akt prawny.




