ZARZĄDZENIE NR 4/2013
KIEROWNIKA URZĘDU
z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji
podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz
planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. Nr 208, poz. 1375), Burmistrz Śremu zarządza, co następuje:
§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Śremie plan kont w zakresie
ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a sprawozdawczość
sporządza się zgodnie z przepisami szczególnymi obowiązującymi dla
jednostek samorządu terytorialnego.
§ 3. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych (kont szczegółowych
prowadzonych do kont analitycznych) za pomocą komputera w zakresie
ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stosuje
się: System Windykacji Opłat i Podatków WIP+, System Księgowości
Budżetowej FKB+ opracowane przez RADIX Systemy Komputerowe oraz
bazę Microsoft Access.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 5. 1. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Śremu Nr 43/2011 z dnia 08
lutego 2011 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie
ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą
od 1 stycznia 2013 r.

Burmistrz Śremu
Adam Lewandowski
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Załącznik do zarządzenia nr 4/2013
Kierownika Urzędu
z dnia 22 stycznia 2013 r.

PLAN KONT DLA PROWADZENIA EWIDENCJI PODATKÓW,
OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

I.

Wykaz kont

1. Ewidencję rozliczeń z tytułu podatków prowadzi się na:
 kontach bilansowych:
a) kontach syntetycznych księgi głównej,
b) kontach analitycznych i kontach szczegółowych;
 kontach pozabilansowych, służących do rozrachunków z osobami
trzecimi oraz inkasentami w zakresie pobieranych przez nich wpłat
z tytułu podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników:
a) syntetycznych,
b) analitycznych,
c) szczegółowych.
2. Dla
prowadzenia
ewidencji
z
tytułu
podatków
korzysta
się z następujących bilansowych kont syntetycznych planu kont urzędu:
130 – Rachunek bieżący urzędu;
221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych;
226 – Długoterminowe należności budżetowe;
720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych.
3. Konta analityczne do kont syntetycznych prowadzone są według rodzajów
podatków.
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4. Konta szczegółowe prowadzone są do kont analitycznych i służą
do rozrachunków:
 z podatnikami – z tytułu podatków, które podlegają przypisaniu
na ich kontach;
 z inkasentami – z tytułu poboru podatków i opłat, które nie
podlegają przypisaniu na kontach podatników;
 z jednostkami budżetowymi – z tytułu potrącenia kwoty
z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika
wobec jednostki samorządu terytorialnego;
 z bankami – z tytułu nieprzekazania wpłat dokonanych przez
podatników przelewem do banku;
 z innymi podmiotami – niebędącymi podatnikami w danym
podatku lub dla których dany organ podatkowy nie jest właściwy –
z tytułu nienależnie pobranych przez nich kwot w związku
z rozliczeniami podatkowymi, w tym z tytułu zasądzonych od nich
kwot.
5. Konta szczegółowe prowadzi się dla każdego podatnika na odrębnym
koncie w każdym podatku.
6. Konta pozabilansowe obejmują:
 konta syntetyczne:
konto 990 – Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu
ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika;
 konta analityczne prowadzone według rodzajów podatków;
 konta szczegółowe poszczególnych osób trzecich i inkasentów.
7. Pozabilansowe konta szczegółowe prowadzone dla osób trzecich
do bilansowych
kont
szczegółowych
podatników
otwiera
się na podstawie decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.
8. Sumy obrotów na bilansowych lub pozabilansowych kontach
szczegółowych prowadzonych do odpowiedniego konta analitycznego
powinny być zgodne z obrotami na koncie analitycznym, do którego
są prowadzone.
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9. Na bilansowych i pozabilansowych kontach analitycznych
i szczegółowych ewidencję księgową prowadzi się z uwzględnieniem
klasyfikacji budżetowej.

II. Opis kont

1. Konta bilansowe

Konto 130 - Rachunek bieżący urzędu
Na koncie 130 – Rachunek bieżący urzędu ewidencjonuje się wpływy i zwroty
z tytułu podatków, dokonywane za pośrednictwem banku:
 na stronie Wn konta 130 księguje się wpływy z tytułu podatków,
wpłacone na rachunek bieżący urzędu, w korespondencji ze stroną
Ma konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych lub
ze stroną Ma konta 226 - Długoterminowe należności budżetowe,
 na stronie Ma konta 130 księguje się rozchody środków pieniężnych
zgromadzonych na tym koncie:
a) zwroty
podatnikom
nadpłat
oraz
ich
oprocentowania,
w korespondencji ze stroną Wn konta 221 – Należności z tytułu
dochodów budżetowych lub ze stroną Wn konta 226 –
Długoterminowe należności budżetowe,
b) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi,
w korespondencji ze stroną Wn konta 221 – Należności z tytułu
dochodów budżetowych lub ze stroną Wn konta 226 –
Długoterminowe należności budżetowe.
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Konto 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych
Na koncie 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonuje
się rozrachunki:
 z podatnikami z tytułu należnych i wpłacanych przez nich podatków,
które podlegają przypisaniu na ich kontach;
 z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków i opłat, które
nie podlegają przypisaniu na kontach podatników;
 z jednostkami budżetowymi z tytułu potrącenia;
 z bankami z tytułu nieprzekazanych wpłat;
 z innymi podmiotami - niebędącymi podatnikami w danym podatku lub
dla których dany organ podatkowy nie jest właściwy – z tytułu
nienależnie pobranych przez nich kwot w związku z rozliczeniami
podatkowymi, w tym z tytułu zasądzonych od nich kwot;
 wpływów do wyjaśnienia.
Ewidencję na koncie 221 prowadzi się następująco:
 na stronie Wn konta 221 księguje się:
a) przypisy należności, w korespondencji ze stroną Ma konta 720 –
Przychody z tytułu dochodów budżetowych,
b) odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej –
na podstawie dokumentu wpłaty, w korespondencji ze stroną
Ma konta 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych,
c) zwroty nadpłat, w korespondencji ze stroną Ma konta 130 –
Rachunek bieżący urzędu,
d) wypłaty należnego podatnikom oprocentowania za nieterminowy
zwrot nadpłaty; zapisu dokonuje się na podstawie dokumentu
wypłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 130 – Rachunek
bieżący urzędu,
e) przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych
z tytułu podatków w wysokości raty należnej za dany rok,
w korespondencji ze stroną Ma konta 226 – Długoterminowe
należności budżetowe;
 na stronie Ma konta 221 księguje się:
a) odpisy należności, w korespondencji ze stroną Wn konta 720 –
Przychody z tytułu dochodów budżetowych,
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b) odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania
za nieterminowy zwrot nadpłaty, w korespondencji ze stroną
Wn konta 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych,
c) wpłaty dokonane przelewem albo za pośrednictwem poczty,
w korespondencji ze stroną Wn konta 130 – Rachunek bieżący
urzędu,
d) wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia
własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki
samorządu terytorialnego w korespondencji z odpowiednim kontem
planu kont urzędu,
e) wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek potrącenia,
w korespondencji ze stroną Wn konta 221 – Należności z tytułu
dochodów budżetowych,
f) zapłatę dokonaną za pośrednictwem banku, który obciążył rachunek
bieżący podatnika z tytułu zapłaty podatku, ale nie przekazał tych
środków na rachunek bieżący urzędu, w korespondencji ze stroną
Wn konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych,
f) przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych
z tytułu podatków w korespondencji ze stroną Ma konta 226 –
Długoterminowe należności budżetowe.
Konto 226 - Długoterminowe należności budżetowe
Na koncie 226 – Długoterminowe należności budżetowe ewidencjonuje
się rozrachunki z tytułu podatków w następujący sposób:
 na stronie Wn konta 226 księguje się:
przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych
w korespondencji ze stroną Ma konta 221 – Należności z tytułu
dochodów budżetowych,
 na stronie Ma konta 226 księguje się:
zmniejszenie należności długoterminowych w wyniku dokonanej wpłaty,
w korespondencji ze stroną Wn konta 130 – Rachunek bieżący urzędu
oraz przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych,
w szczególności w wysokości raty należnej na dany rok,
w korespondencji z stroną Wn konta 221 – Należności z tytułu dochodów
budżetowych.
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Konto 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Na koncie 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonuje
się przychody z tytułu podatków:
 na stronie Wn konta 720 księguje się :
a) odpisy z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Ma konta 221–
Należności z tytułu dochodów budżetowych,
b) odpisy z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe
w korespondencji ze stroną Ma konta 221 – Należności z tytułu
dochodów budżetowych,
c) odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania
za nieterminowy zwrot nadpłaty, w korespondencji ze stroną
Ma konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych;
 na stronie Ma konta 720 księguje się :
a) przypisy z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Wn konta
221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych,
b) przypisy z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe
w korespondencji ze stroną Wn konta 221 – Należności z tytułu
dochodów budżetowych,
c) odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej –
na podstawie dokumentu wpłaty, w korespondencji ze stroną
Wn konta 221 – Nalezności z tytułu dochodów budżetowych.

2. Konta szczegółowe
Księgowań dotyczących rozrachunków z poszczególnymi podatnikami z tytułu
należnych i wpłacanych przez nich podatków podlegających przypisaniu
na ich kontach, a także z innymi podmiotami dokonuje się na kontach
szczegółowych prowadzonych do kont analitycznych w ramach syntetycznego
konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych:
 na stronie Wn konta szczegółowego księguje się:
a) przypisy należności,
b) odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej,
c) zwrot nadpłaty,
d) wypłatę należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy
zwrot nadpłaty,
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 na stronie Ma konta szczegółowego księguje się:
a) odpisy należności,
b) odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania
za nieterminowy zwrot nadpłaty,
c) wpłaty dokonane na rachunek bieżący urzędu,
d) wygaśnięcie zobowiązania podatkowego przez przeniesienie
własności rzeczy lub praw majątkowych,
e) wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek potrącenia,
f) zapłatę dokonaną za pośrednictwem banku, który obciążył rachunek
bieżący podatnika z tytułu zapłaty podatku, ale nie przekazał tych
środków na rachunek bieżący urzędu.

Księgowań dotyczących rozrachunków z poszczególnymi inkasentami
podatków, z tytułu pobieranych przez nich podatków, które nie podlegają
przypisaniu na kontach podatników, dokonuje się na kontach szczegółowych
prowadzonych do kont analitycznych w ramach syntetycznego konta 221 –
Należności z tytułu dochodów budżetowych:
 na stronie Wn konta szczegółowego księguje się:
a) przypisy w wysokości kwot pobranych, wynikających z wydanych przez
inkasentów pokwitowań wpłat,
b) odsetki za zwłokę i inne należności w kwocie wpłaconej;
 na stronie Ma konta szczegółowego księguje się wpłaty kwot pobranych
dokonane na rachunek bieżący urzędu.

Księgowań dotyczących rozrachunków należności od poszczególnych jednostek
budżetowych z tytułu potrącenia dokonuje się na kontach szczegółowych
prowadzonych do kont analitycznych w ramach syntetycznego konta 221 –
Należności z tytułu dochodów budżetowych:
 na stronie Wn konta szczegółowego księguje się przypis jednostce
budżetowej w wysokości kwoty potrącenia,
 na stronie Ma konta szczegółowego księguje się wpłaty jednostek
budżetowych z tytułu należności przypisanych w wysokości kwoty
potrącenia.
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Księgowań dotyczących rozrachunków należności od poszczególnych banków z
tytułu nieprzekazanych wpłat dokonuje się na kontach szczegółowych
prowadzonych do kont analitycznych w ramach syntetycznego konta 221 –
Należności z tytułu dochodów budżetowych:
 na stronie Wn konta szczegółowego księguje się przypis bankowi
w wysokości zapłaty dokonanej przez podatnika poleceniem przelewu
do banku, który obciążył rachunek bieżący podatnika, ale nie przekazał
środków na rachunek bieżący urzędu;
 na stronie Ma konta szczegółowego księguje się wpłaty banku z tytułu
należności przypisanych w wyniku dokonania przez podatnika zapłaty
należności podatkowej poleceniem przelewu, w sytuacji, gdy bank
obciążył rachunek bieżący podatnika, ale nie przekazał środków
na rachunek bieżący urzędu.

3. Konta pozabilansowe

Konto 990 - Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności
za zobowiązania podatkowe podatnika
Pozabilansowe konto 990 – Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu
ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika służy do ewidencji
kwot należnych od osób trzecich i realizacji tych zobowiązań.
Księgowań dokonuje się nie stosując zasady dwustronnego zapisu.
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