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SCHEMATY PODATKOWE - KARTA IDENTYFIKACYJNA DLA  

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (POWIAT/GMINA) 

NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 
 

1. Czy w poprzednim roku obrotowym wartość przychodów lub kosztów bądź sumy aktywów 

przekroczyła kwotę 10 mln EURO  ?  

TAK/NIE 
 

2. Czy jednostka (  w przypadku posiadania zakładu budżetowego w gminie)  korzysta ze straty 

podatkowej z lat ubiegłych? 

TAK/NIE 
Jeśli odpowiedz brzmi TAK - proszę podać wysokość straty rozliczanej w danym roku 
podatkowym 

 
3. Czy jednostka przeprowadzała czynności restrukturyzacyjne w roku podatkowym takie jak: 

a) sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
b) nabycie udziałów w spółce komunalnej 
c) przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę z o.o. 
d) wniesienie aportu do spółki komunalnej lub do SP ZOZ 

TAK/NIE 

4. Czy jednostka posiada powiązania osobowe lub kapitałowe z innymi podmiotami, z którymi 

dokonuje transakcji? 

TAK/NIE 
 

5. Czy jednostka występuje o zwroty VAT? 

TAK/NIE 
 

Jeśli odpowiedz brzmi TAK - proszę podać wysokość zwrotów w roku podatkowym 
 

6. Czy jednostka uczestniczy w konsorcjum? 

TAK/NIE 
 

7. Czy jednostka zmieniła sposób rozliczenia z pracownikami, tj. przejście z etatu na fakturę po  

1 listopada 2018 roku lub z powołania na kontrakt managerski? 

TAK/NIE 

 
8. Czy jednostka wystawia faktury za usługi rzadziej niż raz na miesiąc, np. raz na kwartał/pół 

roku/rok? 

TAK/NIE 
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9. Czy jednostka sprzedaje nieruchomości innym podatnikom VAT ze stawką zw? 

TAK/NIE 

 
10. Czy jednostka korzysta z usług świadczonych nieodpłatnie przez inny podmiot (nieodpłatne 

użyczenie powierzchni, ruchomości itp.)? 

TAK/NIE 

 
11. Czy jednostka świadczy nieodpłatne usługi stowarzyszeniom takim jak Koła Gospodyń 

Wiejskich, Kluby Rolnika (imprezy integracyjne, okolicznościowe, świąteczne)? 

TAK/NIE 

 
12. Czy jednostka wystawia faktury ze stawką obniżoną VAT : 8 lub 5% lub zw? 

TAK/NIE 

 

13. Czy jednostka (w przypadku posiadania zakładu budżetowego) rozlicza podatek dochodowy 

stosując zaliczki uproszczone? 

TAK/NIE 

 
14. Czy jednostka dokonuje korekty 5 letniej w zakresie ruchomości lub 10-letniej w zakresie 

nieruchomości poprzez zwiększenie podatku VAT do odliczenia? 

TAK/NIE 

 
15. Czy jednostka korzysta z usług doradców podatkowych, leasingodawców, prawników 

z zewnętrznych podmiotów? 

TAK/NIE 

 
 

 

INNE 
 

Proszę opisać inne zdarzenia, które w Państwa opinii są nietypowe i mogą rodzić korzyści podatkowe  
a nie zostały wymienione wyżej. 
 


