
 

UCHWAŁA Nr 252/2020 

ZARZĄDU POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 24 czerwca 2020 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od 

towarów i usług w Powiecie Toruńskim. 

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

(T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz ustawy z dnia 5 września 2016 r. (T. j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 280) o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania 

zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z 

udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, w 

związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. 

(C-276/14), a także w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 

października 2015 r. (sygn. I FPS 4/15) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W Uchwale Nr 238/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 19 października 

2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług                        

w Powiecie Toruńskim, zmienionej Uchwałą Nr 251/2016 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 

16 listopada 2016 r., Uchwałą Nr 428/2018 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 31 stycznia 

2018 r. oraz  Uchwałą Nr 211/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 25 marca 2020 r., 

załącznik nr 1 pkt 12.2.2 otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale: 

„12.2.2 udział podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu z tyt. wykonywania 

działalności gospodarczej oraz działalności publicznej (innej niż gospodarcza) – 

według art. 86 ust. 2 a - 2 h, ust. 22 ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie 

sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do 

celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników – ustalenie 

prewspółczynnika. 

Metodę odliczeń częściowych stosuje się wówczas, gdy nie jest możliwe 

przyporządkowanie wydatków określonym kategoriom sprzedaży, o której mowa w pkt 6. 

W przypadku gdy proporcja i prewspółczynnik określany zgodnie z art. 90 ust.2-8 i art. 86 

ust. 2 a - 2 h i ust. 22 ustawy o podatku od towarów i usług (każdy z osobna) przekroczy 

98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegającą odliczeniu, wynikająca z 

zastosowania proporcji, prewspółczynnika w skali roku, była mniejsza niż 500 zł – 

przyjmuje się, że wskaźniki wynoszą odpowiednio po 100%.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Toruńskiemu oraz Dyrektorom 

jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący posiedzenia 

Starosta Toruński 

 Marek Olszewski 

 


