
ZARZĄDZENIE NR OR.0152-21/2006 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 28 grudnia 2006 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia w życie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie 

ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów 

podatkowych stanowiących integralną część ewidencji księgowej urzędu gminy 

 

 

                   na podstawie § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 

2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i 

niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu 

terytorialnego ( Dz.U. Nr 112, poz. 761 ) zarządzam co następuje: 

 

 

 

 

Rozdział 1 

 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

Określenia użyte w zarządzeniu oznaczają: 

1) urząd – Urząd Miejski w Białej, 

2) inkasent – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą 

osobowości prawnej, zobowiązania do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go 

we właściwym terminie do kasy urzędu lub na właściwy rachunek bieżący urzędu, 

3) kasjer – pracownik, któremu powierzono prowadzenie kasy urzędu, 

4) referat finansowy – komórkę organizacyjną w urzędzie prowadzącą rachunkowość 

podatków – wykaz osób stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, 

5) należności uboczne – odsetki za zwłokę, opłatę prolongacyjną i koszty upomnień, 

6) należność główna – określoną należność podatkową, opłatę albo niepodatkową 

należność budżetową, podlegającą zapłaceniu, 

7) odpis – kwotę zmniejszającą zobowiązanie podatkowe, ustaloną lub określoną przez 

organ podatkowy albo zadeklarowaną przez podatnika, 

8) Ordynacja podatkowa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa       

( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm), 

9) niepodatkowe należności budżetowe – należności określone w art. 3 pkt 8 Ordynacji 

podatkowej, do których ustalania lub określania uprawniony jest organ podatkowy 

jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

10) podatki – podatki określone w art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej, do których ustalania 

lub określania uprawniony jest organ podatkowy jednostki samorządu terytorialnego, 

zgodnie z odrębnymi przepisami, 

11) przypis – zobowiązanie podatkowe stanowiące obciążenia konta podatnika, 

 

§ 2 

1. Do udokumentowania przypisów i odpisów służą: 

1) deklaracje, z których wynika zobowiązanie podatkowe lub kwota zmniejszająca 

zobowiązanie podatkowe, 
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2) decyzje ( decyzje ustalające wysokość podatku, decyzje określające wysokość 

zobowiązania podatkowego ), 

3) dowody zrealizowanych wpłat nieprzypisanych, należnych od podatników ( m.in. 

wpłata odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, wpłata kosztów upomnienia ), 

4) postanowienia o dokonaniu potrącenia, o którym mowa w art. 65 Ordynacji 

podatkowej, 

5) odpisy orzeczeń sądu administracyjnego, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 3 

Ordynacji podatkowej, 

6) dokumenty, na podstawie których przypisuje się bankowi zobowiązanie w wysokości 

zapłaty dokonanej przez podatnika, w związku z art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji 

podatkowej, stwierdzające obciążenie rachunku bankowego podatnika z tytułu zapłaty 

podatku – w przypadku, gdy podatnik dokonał zapłaty za pośrednictwem banku, a 

bank obciążył rachunek bieżący podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek 

bieżący. 

 

2. Do udokumentowania wpłat służą: 

1) pokwitowania z kwitariuszy przychodowych,  

2) wyciąg bankowy otrzymany w formie elektronicznej, jeżeli dla każdej wykazanej w 

nim operacji zawiera dane zapewniające identyfikację wpłaty, albo dokumenty wpłaty 

załączone do wyciągu bankowego, 

3) dokumenty stwierdzające obciążenie rachunku bankowego podatnika z tytułu zapłaty 

podatku – w przypadku, gdy podatnik dokonał zapłaty za pośrednictwem banku, a 

bank obciążył rachunek bieżący podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek 

bieżący – na podstawie których przypisuje się bankowi zobowiązanie w wysokości 

zapłaty dokonanej przez podatnika, w związku z art. 60 § 1 pkt 2 Ordynacji 

podatkowej, 

4) postanowienia o zaliczeniu wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości 

podatkowych albo bieżących zobowiązań podatkowych, 

5) wniosek podatnika o zaliczeniu nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań, o których 

mowa w art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej, 

 

3. Do udokumentowania wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w formie niepieniężnej   

      służą: 

1) dokumenty o dokonaniu potrącenia, 

2) umowy lub inne dokumenty, z których w szczególności wynika określony w art. 66 § 

4 Ordynacji podatkowej termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w stosunku 

do jednostki samorządu terytorialnego, 

3) decyzje dotyczące przypadków, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 3 i art. 67d § 1 

Ordynacji podatkowej ( decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych wydane na 

wniosek podatnika lub z urzędu ), 

4) dokumenty informujące o przedawnieniu, o którym mowa w art. 70-71 Ordynacji 

podatkowej. 

 

4. Do udokumentowania zwrotów służą: 

1) pokwitowania z kwitariuszy rozchodowych ( kasa wypłaci ), 

2) wyciąg bankowy otrzymany w formie elektronicznej, jeżeli dla każdej wykazanej w 

nim operacji zawiera dane zapewniające identyfikację wypłaty, albo dokumenty 

wypłaty załączone do wyciągu bankowego. 
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5. Dowody księgowe, o których mowa w § 2 pkt 1-4 dołączone są do ewidencji 

szczegółowej , natomiast zapisów na kontach analitycznych dokonuje się na podstawie 

not księgowych. Noty księgowe zawierają: 

- zestawienia dziennych wpłat i wypłat należności podatkowych i opłat, 

- przypisy i odpisy należności podatkowych i opłat. 

 

6. Przypisy i odpisy należności z tytułu podatków oraz należności nieprzypisane 

ewidencjonowane będą na bieżąco, tj. w miesiącu ich dokonania. 

 

§ 3 

 

1. Pokwitowania wpłaty lub wypłaty powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację: 

1) egzemplarza pokwitowania ( numer ), 

2) podatnika, 

3) podatku lub innego tytułu wpłaty lub wypłaty, 

4) wysokość kwoty wpłaty lub wypłaty, 

5) w przypadku wpłaty również okres, którego dotyczy wpłata, 

6) daty wpłaty lub wypłaty, która jest jednocześnie datą pokwitowania. 

 

2. Kwitariusze przychodowe i rozchodowe są drukami ścisłego zarachowania. 

 

3. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi się w księdze druków. 

 

4. Wpłaty gotówkowe przyjmuje i wypłat gotówkowych dokonuje kasjer. 

 

5. Dowody wypłaty sporządzane są przez pracownika prowadzącego księgowość 

podatkową i wypłacane są przez kasjera.   

 

6. Dla każdego rodzaju podatku wypełnia się oddzielnie pokwitowanie wpłaty albo 

pokwitowanie wypłaty, co najmniej w dwóch egzemplarzach. Oryginał pokwitowania 

wpłaty otrzymuje wpłacający, a oryginał pokwitowania wypłaty pozostaje w kasie. 

 

7. Łączne zobowiązanie pieniężne, określone w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o 

podatku rolnym, stanowi tytuł, na który wypełnia się jedno pokwitowanie wpłaty. 

 

8. Dowody wpłaty oraz dowody wypłaty, które podlegają ewidencji księgowej na kontach 

syntetycznych i analitycznych, podlegają sprawdzeniu, przez pracownika prowadzącego 

księgowość podatkową, pod względem prawidłowości zakwalifikowania wpłaty lub 

wypłaty. 

 

9. W przypadku niemożności zaliczenia dokonanej wpłaty na właściwą należność księguje 

się wpłatę jako wpływy  do wyjaśnienia i wyjaśnia tytuł wpłaty. 

 

 § 4 

 

1. Dowody księgowe, o których mowa w § 2 pkt 1- 4, stanowiące podstawę zapisów w 

księgach rachunkowych podlegają kontroli. 

 

2. Kontrolę dokumentów dokonują pracownicy referatu finansowego wymienieni w 

załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
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3. Kontrola polega na sprawdzeniu przez pracownika, czy w dokumentach księgowych 

prawidłowa jest: 

- podstawa opodatkowania, 

- stawka opodatkowania,  

- naliczona ulga bądź zwolnienie, 

         oraz czy właściwie zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające przy udzieleniu  

         umorzeń. 

 

4. Pracownik wprowadzający dane, o których mowa w pkt 3, do systemu komputerowego, 

z którego drukowane są dokumenty księgowe, odpowiada za ten dokument pod 

względem formalnym i rachunkowym. Weryfikacji tych danych dokonuje pracownik 

pełniący jego zastępstwo. W takich sytuacjach nie ma obowiązku adnotowania faktu 

przeprowadzonej kontroli. 

     

5. W przypadkach, gdy istnieje możliwość potwierdzenia kontroli pisemną adnotacją, 

pracownik dokonujący kontroli dokonuje takiej adnotacji na kontrolowanym 

dokumencie ( np. weryfikacja zgodności danych wykazywanych w informacjach, 

deklaracjach z ewidencją gruntów ). 

 

Rozdział 2 

 

Plan kont 

 

§ 5 

 

1. Ewidencję rozliczeń z tytułu podatków prowadzi się na: 

1) kontach bilansowych: 

a) kontach syntetycznych księgi głównej, 

b) kontach analitycznych i kontach szczegółowych ksiąg pomocniczych, 

2) kontach pozabilansowych, które służą do rozrachunków z osobami trzecimi, 

określonymi w art. 107-117a Ordynacji podatkowej oraz inkasentami w zakresie 

pobieranych przez nich wpłat z tytułu podatków podlegających przypisaniu na 

kontach podatników: 

a) syntetycznych 

b) analitycznych 

c) szczegółowych 

 

2. Konat analityczne prowadzone są według rodzajów podatków do kont 130, 221, 226, 

750. 

 

3. Konta szczegółowe prowadzone są do kont analitycznych i służą do:  

 

1) z podatnikami – z tytułu podatków, które podlegają przypisaniu na ich kontach, 

2) z inkasentami – z tytułu poboru podatków, które nie podlegają przypisaniu na 

kontach podatników, 

3) z jednostkami budżetowymi – z tytułu potrącenia kwoty wzajemnej, bezspornej i 

wymagalnej wierzytelności podatnika wobec jednostki samorządu 

terytorialnego, 
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4) z bankami – z tytułu nieprzekazania wpłat  dokonanych przez podatników 

przelewem do banku, 

5) 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. 

 

4. Konta szczegółowe prowadzi się w następujący sposób: 

1) dla każdego podatnika i inkasenta prowadzi się odrębne konto w każdym 

podatku, 

2) dla każdej jednostki budżetowej, banku oraz innego podmiotu prowadzi się 

odrębne konto w każdym podatku, w związku z którym ta jednostka budżetowa, 

bank lub inny podmiot stał się dłużnikiem jednostki samorządu terytorialnego. 

   

5. Odstępuje się od prowadzenia kont szczegółowych dla podatków, które nie podlegają  

przypisaniu na kontach podatników ( w szczególności dla opłat określonych w rozdziale 

5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ). 

 

6. Konta szczegółowe prowadzone są do kont 221, 226, 750. 

 

7. Wykaz kont bilansowych służących do prowadzenia ewidencji z tytułu podatków: 

1) konto 011 – Środki trwałe, 

2) konto 020 – Wartości niematerialne i prawne, 

3) konto 101 – Kasa, 

4) konto 130 – Rachunek bieżący urzędu, 

5) konto 140 – Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne, 

6) konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych, 

7) konto 226 – Długoterminowe należności budżetowe, 

8) konto 310 – Materiały, 

9) konto 750 – Przychody i koszty finansowe.  

 

3. Wykaz kont pozabilansowych:  

1) konto 990 – Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za 

zobowiązania podatkowe podatnika, 

2) konto 991 – Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich 

podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników. 

 

4. Opis kont bilansowych:  

1) konto 011 – Środki trwałe – służy do ewidencji zwiększenia wartości środków 

trwałych z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia 

własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu 

terytorialnego. Na stronie Wn konta 011 księguje się wygaśnięcie zobowiązania 

podatkowego wskutek przeniesienie własności rzeczy będących środkami 

trwałymi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 66 

§ 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej – w korespondencji ze stroną Ma konta 221 – 

Należności z tytułu dochodów budżetowych. Konto zamyka się saldem Wn 

oznaczającym zwiększenie wartości środków trwałych z tytułu zapłaty podatku. 

2) konto 020 – Wartości niematerialne i prawne – służy do ewidencji 

zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych z tytułu wygaśnięcia 

zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw 
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majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Wn konta 

księguje się wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia 

własności praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o 

którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej – w korespondencji ze 

stroną Ma konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych. Konto 

zamyka się saldem Wn oznaczającym zwiększenie wartości niematerialnych i 

prawnych z tytułu zapłaty podatku. 

3) konto 101 – Kasa – służy do ewidencji wpływów i zwrotów z tytułu podatków 

dokonanych za pośrednictwem kasy.  

a) na stronie Wn konta 101 księguje się: 

 wpływ gotówki z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną 

Ma konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych, 

 wpływ gotówki z rachunku bieżącego urzędu do kasy z 

przeznaczeniem na zwrot nadpłat oraz ich oprocentowania, w 

korespondencji ze stroną Ma konta 140 – Krótkoterminowe 

papiery wartościowe i inne środki pieniężne, 

 zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w 

korespondencji ze stroną Ma konta 221 – Należności z tytułu 

dochodów budżetowych – zapis na czerwono, 

 zwroty podatnikom nadpłat oraz ich oprocentowania, w 

korespondencji ze stroną Ma konta 221 – Należności z tytułu 

dochodów budżetowych – zapis na czerwono. 

b) na stronie Ma konta 101 księguje się:  

 przekazanie środków pieniężnych na rachunek bieżący urzędu, w 

korespondencji ze stroną Wn konta 140 – Krótkoterminowe 

Papiery wartościowe i inne środki pieniężne, 

4) konto 130 – Rachunek bieżący urzędu – służy do ewidencji wpływów i 

zwrotów z tytułu podatków dokonanych za pośrednictwem banku 

a) 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, 

 wpływy środków pieniężnych w drodze, w korespondencji ze 

stroną Ma konta 140 – Krótkoterminowe papiery wartościowe i 

inne środki pieniężne, 

 zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w 

korespondencji ze stroną Ma konta 221 – Należności z tytułu 

dochodów budżetowych – zapis na czerwono, 

 zwroty podatnikom nadpłat oraz ich oprocentowania, w 

korespondencji ze stroną Ma konta 221 – Należności z tytułu 

dochodów budżetowych – zapis na czerowono. 

 

b) na stronie Ma konta 130 księguje się:  

 pobrane z rachunku bieżącego urzędu do kasy środki pieniężne 

przeznaczone na zwrot nadpłat oraz ich oprocentowania, w 

korespondencji ze stroną Wn konta 140 – Krótkoterminowe 

papiery wartościowe i inne środki pieniężne, 

                  Ewidencja analityczna prowadzona jest według klasyfikacji budżetowej. 
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5) konto 140 – Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne – 

służy do ewidencji środków pieniężnych znajdujących się między kasą urzędu a 

jego rachunkiem bieżącym:    

a) na stronie Wn konta 140 księguje się pobranie środków pieniężnych: 

 z kasy w celu przekazania na rachunek bieżący urzędu, w 

korespondencji ze stroną Ma konta 101 - Kasa, 

 z rachunku bieżącego urzędu w celu przekazania do kasy, w 

korespondencji ze stroną Ma konta 130 – Rachunek bieżący 

urzędu, 

b) na stronie Ma konta 140 księguje się przekazanie środków pieniężnych w 

drodze:  

 na rachunek bieżący urzędu, w korespondencji ze stroną Wn 

konta 130 – Rachunek bieżący urzędu, 

 do kasy, w korespondencji ze stroną Wn konta 101 – Kasa. 

6) konto 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych – służy do ewidencji 

rozrachunków:    

a) z podatnikami z tytułu należnych i wpłacanych przez nich podatków, które 

podlegają przypisaniu na ich kontach, 

b) z inkasentami z tytułu obieranych przez nich podatków, które nie podlegają 

przypisaniu na kontach podatników, 

c) z jednostkami budżetowymi z tytułu potrącenia, 

d) z bankami z tytułu nieprzekazanych wpłat, 

e) 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, 

f) wpływów do wyjaśnienia.  

(a) na stronie Wn konta 221 księguje się pobranie środków pieniężnych: 

 przypisy należności, w korespondencji ze stroną Ma konta 750 – 

przychody i koszty finansowe, 

 odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej 

– na podstawie dokumentów wpłaty, w korespondencji ze stroną 

Ma konta 750 – Przychody i koszty finansowe, 

(b) na stronie Ma konta 221 księguje się pobranie środków pieniężnych: 

 odpisy należności, w korespondencji ze stroną Wn konta 750 – 

Przychody i koszty finansowe, 

 odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za 

nieterminowy zwrot nadpłaty, w korespondencji ze stroną Wn 

konta 750 – Przychody i koszty finansowe, 

 zwroty nadpłat, w korespondencji ze stroną Wn konta 130 – 

Rachunek bieżący urzędu, jeśli zwrot następuje na rachunek 

bieżący podatnika, albo konta 101 - Kasa, jeśli zwrot następuje z 

kasy urzędu – zapis na czerwono, 

 wypłaty należnego podatnikom oprocentowania za nieterminowy 

zwrot nadpłaty; zapisu dokonuje się na podstawie dokumentu 

wypłaty, w korespondencji ze stroną Wn konta 130 – Rachunek 

bieżący urzędu, jeśli zwrot następuje na rachunek bieżący 

podatnika, albo konta 101 –Kasa, jeśli zwrot następuje z kasy 

urzędu – zapis na czerwono, 
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 wpłaty dokonane przelewem albo za pośrednictwem poczty, w 

korespondencji ze stroną Wn konta 130 – Rachunek bieżący 

urzędu, 

 wpłaty dokonane do kasy urzędu, w korespondencji ze stroną Wn 

konta 101 – Kasa, 

 wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia 

własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 66  § 1 pkt 2 

Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn: 

 konta 011 – Środki trwałe, przy przeniesieniu własności rzeczy 

będących środkami trwałymi, 

 konta 020 – Wartości niematerialne i prawne, przy przeniesieniu  

własności praw majątkowych, 

 konta 310 – Materiały, przy przeniesieniu własności rzeczy 

niebędących środkami trwałymi ani prawami majątkowymi, 

 wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek potrącenia, o 

którym mowa w art. 65 § 1 Ordynacji podatkowej, w 

korespondencji ze stroną Wn konta 221 – Należności z tytułu 

dochodów budżetowych, 

 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. 

                Do konta 221 prowadzona jest ewidencja analityczna według rodzajów podatków.   

                Ewidencja analityczna prowadzona jest według klasyfikacji budżetowej, natomiast  

                ewidencja szczegółowa według nazw podatków. Konto zamyka się dwoma sadami: 

 saldo Wn oznacza przypisane a nie zrealizowane podatki i 

opłaty, 

 saldo Ma oznacza zapłacone, a nie przypisane podatki i opłaty. 

                 

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: 

 1) 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; 

 2) 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) wpłaty dokonane do kasy urzędu, 

e) wygaśnięcie zobowiązania podatkowego przez przeniesienie własności rzeczy lub 

praw majątkowych, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, 

f) wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek potrącenia, o którym mowa w art. 65 

§ 1 Ordynacji podatkowej, 
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g) 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 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: 

1) na stronie Wn konta szczegółowego księguje się: 

a) przypisy w wysokości kwot pobranych, wynikających z wydanych 

przez inkasentów pokwitowań wpłaty, 

b) odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej; 

2) na stronie Ma konta szczegółowego księguje się: 

a) wpłaty kwot pobranych, dokonane na rachunek bieżący urzędu, 

b) wpłaty kwot pobranych, dokonane do kasy 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: 

1) na stronie Wn konta szczegółowego księguje się przypis jednostce 

budżetowej w wysokości kwoty potrącenia, o którym mowa w art. 65 § 1 

Ordynacji podatkowej, w wynik; 

2) na stronie Ma konta szczegółowego księguje się wpłaty jednostek 

budżetowych z tytułu należności przypisanych w wysokości kwoty 

potrącenia, o którym mowa w art. 65 § 1 Ordynacji podatkowej. 

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: 

1) 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; 

2) 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. 

 

 

7) konto 226 – Długoterminowe należności budżetowe – służy do ewidencji 

należności podatkowych, które zostały zabezpieczone hipoteką ub zastawem 

skarbowym. 

a) na stronie Wn konta 226 księguje się należności, w wysokości 

zabezpieczonej hipoteką lub zastawem skarbowym, w korespondencji ze 

stroną Ma konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych, 

b) na stronie Ma konta 226 księguje się zmniejszenie należności w wyniku 

dokonanej wpłaty, w korespondencji  ze stroną Wn konta 130 – Rachunek 

bieżący urzędu. 
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8) konto 310 – Materiały – służy do ewidencji zwiększenia wartości materiałów z 

tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności 

rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Na 

stronie Wn konta 310 księguje się wygaśnięcie zobowiązania podatkowego 

wskutek przeniesienia własności rzeczy niebędących środkami trwałymi ani 

prawami majątkowymi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o których 

mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma 

konta 221 – Należności z tytułu dochodów podatkowych.Do konta 221 

prowadzona jest ewidencja analityczna według rodzajów podatków.                 

Ewidencja analityczna prowadzona jest według klasyfikacji budżetowej, 

natomiast ewidencja szczegółowa według nazw podatków. 

 

9) konto 750 – Przychody i koszty finansowe – służy do ewidencji przychodów 

budżetowych z tytułu podatków: 

a) na stronie Wn konta 750 księguje się: 

 odpisy z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Ma konta 

221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych, 

 odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za 

nieterminowy zwrot nadpłaty, w korespondencji ze stroną Ma 

konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych. 

b) na stronie Ma konta 750 księguje się: 

 przypisy z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Wn 

konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych, 

 odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie 

wpłaconej na podstawie dokumentu wpłaty, w korespondencji ze 

stroną Wn konta 221 – Należności z tytułu dochodów 

budżetowych. 

                     Ewidencja analityczna prowadzona jest według klasyfikacji budżetowej,  

                     natomiast ewidencja szczegółowa według nazw podatków. 

 

5. Opis kont pozabilansowych:  

1) 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. 

2) Konto 991 – Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków 

podlegających przypisaniu na kontach podatników ewidencjonuje się kwoty należne 

do pobrania i pobrane przez inkasentów: 

a) na stronie Wn konta 991 księguje się: 

 przypisy w wysokości należności do pobrania, 

 odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie 

wpłaconej, 

b) na stronie Ma konta 991 księguje się: 

 wpłaty kwot pobranych, dokonane na rachunek bieżący urzędu 

 wpłaty kwot pobranych, dokonane do kasy urzędu, 

 odpisy kwot należności przypisanych inkasentowi do pobrania, 

ale niepobranych. 

            

           Na koncie 991 księgowań dokonuje się nie stosując zasady dwustronnego zapisu. 

           Zapisy tytułu rozrachunków z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków  
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           podlegających przypisaniu na kontach podatników prowadzi się na trzech rodzajach   

           kont: 

 na koncie syntetycznym 991, 

 na kontach analitycznych prowadzonych według rodzajów 

podatków ( np. 991-1 – rozrachunki z inkasentami z tytułu 

pobieranego przez nich podatku od nieruchomości od osób 

fizycznych ), 

 kontach szczegółowych prowadzonych dla poszczególnych 

inkasentów ( np. 991-1-1 – rozrachunki z inkasentem „X” z 

tytułu pobieranego przez niego podatku od nieruchomości od 

osób fizycznych ). 

        Pozabilansowe konta szczegółowe prowadzone dla inkasentów otwiera się na podstawie  

        uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie powierzenia funkcji inkasenta. 

   

 

§ 6 

 

Odsetki od nieterminowych płatności będą naliczane i ewidencjonowane na koniec każdego 

kwartału na koncie 290 – Odpisy aktualizujące należności. 

 

 

§ 7 

  

W celu zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec roku wprowadza się do planu kont 

następujące konta: 

 konto 800 – Fundusz jednostki 

 konto 860 – Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy. 

 

 

Rozdział 3 

 

Rozliczenie inkasentów 

 

§ 8 

 

1. Dowodem pobrania przez inkasenta wpłaty podatku jest pokwitowanie na blankiecie z 

kwitariusza przychodowego. Oryginał pokwitowania wpłaty otrzymuje wpłacający, a 

kopia pokwitowania pozostaje w kwitariuszu przychodowym 

2. Jeden dowód wpłaty pobranych kwot – na rachunek bankowy urzędu lub do kasy – 

może dotyczyć kilku pokwitowań z jednego kwitariusza przychodowego. 

3. Rozliczenie inkasenta dokonywane jest niezwłocznie po określonym dla inkasenta 

terminie płatności podatku oraz przy zdawaniu przez niego wykorzystanych kwitariuszy 

przychodowych. 

 

4. Po zakończeniu rozliczenia i ewentualnego postępowania, wynikającego z rozliczenia, 

dokumenty złożone przez inkasenta podlegają przechowaniu w urzędzie obsługującym 

organ podatkowy, z wyjątkiem kwitariuszy niecałkowicie wykorzystanych, które 

zwraca się inkasentowi, jednakże dotyczące ich dowody wpłat zatrzymuje się i 
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wykorzystuje przy sprawdzeniu kwitariusza, gdy zostanie zwrócony po całkowitym 

wykorzystaniu. 

 

 

5. Jeżeli inkasent przestaje pełnić funkcję inkasenta, rozliczanie go z przekazanych mu 

kwitariuszy, z wpłat pobranych od podatników oraz z wpłat dokonanych do kasy i na 

rachunek bieżący urzędu następuje przed zakończeniem pełnienia przez niego tej 

funkcji. 

 

 

 

 

§ 9 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. 

 

 

Burmistrz Białej 

Arnold Hindera 


