
Lp. Symbol Opis
Wartość za 

2020 rok

1 A Roczny obrót z działalności gospodarczej 151 851,62

w tym (minus)

-

obrót (sprzedaż) z tytułu środków trwałych i  WNiP  podlegających 

amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są 

zaliczane do środków trwałych – używanych przez podatnika na potrzeby 

jego działalności (Art.86 ust.2g ustawy VAT. Odwołanie  do przepisów art. 

90 ust.5 ustawy VAT) 0,00

-

obrót (sprzedaż) z transakcji pomocniczych w zakresie nieruchomości i 

pomocniczych transakcji finansowych, 2)usług wymienionych w art.43 ust.1 

pkt 7, 12 i 38-41,  zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy 

(Art.86 ust.2g ustawy VAT. Odwołanie do przepisów art.90 ust.6 ustawy 

VAT). 0,00

-

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest 

nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (zakup z odwrotnym 

obciążeniem, f-ra netto) 0,00

-
Odszkodowanie tytułem wywłaszczenia gruntów na potrzeby budowy dróg w 

ramach Programu Budowy Krajowych Dróg 0,00

Razem A 151 851,62

2 B
Dochody  wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego 22 504 161,56

w tym (minus)

a) -
odsetki od środków na rachunkach bankowych   (§2 ust.9)pkt.a) rozporz.MF) 6,21

- odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych 0,00

- dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych 0,00

- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki 0,00

b) -
zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym (§2 ust.9) pkt.b) 

rozp.MF) 0,00

c) -
dochody i wydatki wykonane jedn.budżetowej +zasiłki, zapomogi (§2 ust.9) 

pkt.c) rozp.MF)
15 616 564,80

d) -
środki na wydzielonym rachunku, art.223 ust.1 ustawy o finansach 

publicznych (§2 ust.9) pkt.d) rozp.MF)
0,00

e) -

kwoty stanowiące równowartość środków, innych niż stanowiące zapłatę, 

o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, przekazanych zakładom budżetowym, 

innym jednostkom sektora finansów publicznych oraz innym osobom 

prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 

prawnej, z wyłączeniem kwot, które zostały zwrócone, celem realizacji 

przez te podmioty zadań jednostki samorządu terytorialnego,(§2 ust.9) pkt.f) 

rozp.MF)

256 917,24

f) -

odszkodowania należne jednostce samorządu terytorialnego, pomniejszone 

o kwoty odszkodowań stanowiących zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 

ustawy,  (§2 ust.9) pkt.g) rozp.MF)

0,00

g) -
obrót z tytułu środków trwałych i  WNiP (§ 3 ust.5 pkt 1) rozporządzenia 

MF)
0,00

h) - transakcje pomocnicze (§ 3 ust.5 pkt 2) rozporządzenia MF) 0,00

Razem B 6 630 679,52

3 X Proporcja procentowa  A/B 2,29%

Proporcja do zastosowania 3%

Metodologia wyliczenia prewspółczynnika                                                                       

dla Urzędu Gminy Radzanów za 2020 rok i w 2021 roku. 
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