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Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zasad odliczania podatku od towarów i usług od zakupów dokonywanych
przez jednostki oświatowe Gminy Kluczbork

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r.póz. 506 z późn. zm.), art. 86 ust. 2g oraz art.90 ust. l O ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. póz. 106) zarządzam co następuje:

§ l. Na podstawie art. 86 ust. 2g oraz art. 90 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług,
w przypadku gdy proporcje w poszczególnych jednostkach oświatowych Gminy Kluczbork nie
przekroczyły 2%, jednostka może uznać, że proporcja wyniosła 0% i odstąpić od odliczania
podatku VAT naliczanego wykazanego na fakturach dokumentujących dokonanie zakupu
towarów i usług służących zarówno czynnościom opodatkowanym VAT na podstawie art. 86
ust. l, jak i służącym działalności mieszanej na podstawie art. 86 ust. 2a, a także w stosunku do
towarów i usług, które są wykorzystywane zarówno do działalności opodatkowanej jak
i zwolnionej z opodatkowania zgodnie z art. 90 ust. l ustawy o podatku od towarów i usług.

§ 2. Dopuszcza się możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od zakupów
związanych z wydatkami inwestycyjnymi.

§ 3. Niniejsze zarządzenie obejmuje następujące jednostki oświatowe Gminy Kluczbork:

l) Publiczne Przedszkole Nr l w Kluczborku,

2) Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego,

3) Publiczne Przedszkole Nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami
Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligacie Dolnej,

4) Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską
w Kluczborku,

5) Publiczne Przedszkole Nr 8 im. Kubusia Puchatka w Kluczborku z Oddziałami
Zamiejscowymi w Ligacie Górnej i Smardach Górnych,

6) Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach,

7) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr l im. Jana dzierżona w Kluczborku,

8) Publiczna Szkoła podstawowa Nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku,

9) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater
w Kluczborku,

10) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie
i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu,

11) Publiczna Szkoła podstawowa w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej,



12) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika
w Kujakowicach Dolnych,

13) Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II
w Kumowie,

14) Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku.

§4. W przypadku przekroczenia wysokości proporcji, o której mowa w art. 90 ust 10 pkt 2
ustawy o podatku od towarów i usług, jednostki oświatowe wymienione w § 3 mniejszego
zarządzenia tracą prawo odstąpienia od odliczania podatku naliczonego.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zajmującemu stanowisko ds. rozlicza-
nią podatku Vat, oraz dyrektorom jednostek oświatowych, głównej księgowej CUW, mającym
w zakresie swoich obowiązków służbowych prowadzenie rozliczeń w zakresie podatku Vat.
Nadzór nad wykonaniem powierza się Skarbnikowi Gminy Kluczbork.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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