Załącznik nr 2
do Zarządzenia 0050.882.2012.VI
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 06 sierpnia 2012 r.
w sprawie ustalenia zasad
rachunkowości dla Urzędu
Miasta Jelenia Góra

ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODATKÓW
W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

Ewidencja podatkowa jest integralną częścią ewidencji księgowej Urzędu i jest prowadzona
z wykorzystaniem kont syntetycznych i analitycznych planu kont Urzędu Miasta Jelenia Góra
jako jednostki budŜetowej.

1. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
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, słuŜących 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.
Konta analityczne do kont syntetycznych są prowadzone według rodzajów podatków.
Natomiast konta szczegółowe prowadzone są do kont analitycznych i słuŜą do rozrachunków:
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 budŜetowymi – z tytułu potrącenia kwoty z wzajemnej, bezspornej i
wymagalnej wierzytelności podatnika wobec jednostki samorządu terytorialnego,
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 nienaleŜnie pobranych przez nich kwot
w związku z rozliczeniami podatkowymi, w tym z tytułu zasądzonych od nich kwot.
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Konta szczegółowe prowadzi się w następujący sposób:
1. dla kaŜdego podatnika i inkasenta prowadzi się odrębne konto w kaŜdym podatku,
2. dla kaŜdej jednostki budŜetowej, banku oraz innego podmiotu prowadzi się odrębne konto
w kaŜdym podatku, w związku z którym ta jednostka budŜetowa, bank lub inny podmiot
stał się dłuŜnikiem jednostki samorządu terytorialnego.
Prowadzi się następujące konta pozabilansowe:
1. konta syntetyczne:
a. konto 990 – „Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za
zobowiązania podatkowe podatnika”,
b. konto 991 – „ Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich
podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników”,
2. konta analityczne prowadzone według rodzajów podatków,
3. konta szczegółowe poszczególnych osób trzecich i inkasentów.
Ewidencję szczegółową i analityczną prowadzi się przy zastosowaniu finansowo – księgowej
wersji 1.20a i późniejszej wersji systemu informatycznego
Zakładu Systemu
Informatycznych „SIGID” Sp. z o.o. w Poznaniu pn.: „Księgowość budŜetowa jednostki”.
Program ten jest eksploatowany od 1 stycznia 1995 roku. Dokumentacja opisująca przyjęte
zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy uŜyciu programu komputerowego i instrukcja
uŜytkownika, dostępne są w formie elektronicznej jako podręcznik w notatniku pn.: „Pomoc”
2. Wykaz kont syntetycznych
Dla prowadzenia ewidencji z tytułu podatków korzysta się z następujących bilansowych
i pozabilansowych kont syntetycznych planu kont Urzędu:
1. konto 101 – Kasa,
2. konto 130 – Rachunek bieŜący urzędu,
3. konto 141 – Środki pienięŜne w drodze,
4. konto 221 – NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych,
5. konto 226 – Długoterminowe naleŜności budŜetowe,
6. konto 720 – Przychody z tytułu dochodów budŜetowych,
7. konto 750 – Przychody finansowe,
8. konto 990 – Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za
zobowiązania podatkowe podatnika,
9. konto 991 – Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków
podlegających przypisaniu na kontach podatników.
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3. Struktura podatkowego konta bilansowego
SYNTETYCZNE KONTO BILANSOWE , np. 221
(POZABILANSOWE, np. 990)

ANALITYCZNE KONTO BILANSOWE (POZABILANSOWE)
WEDŁUG RODZAJU PODATKU, np. podatek od nieruchomości

ANALITYCZNE KONTO SZCZEGÓŁOWE WEDŁUG
PODATNIKÓW:
BILANSOWE, np. podatek od nieruchomości Jana Nowak,
POZABILANSOWE, np. podatek od nieruchomości –

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.
4. Zasady funkcjonowania kont bilansowych i pozabilansowych
Konto 101 - "Kasa"
Konto 101 słuŜy do ewidencji wpływów i zwrotów z tytułu podatków, dokonywanych za
pośrednictwem kasy.
1. Na stronie Wn konta 101 księguje się:
a. wpływ gotówki z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Ma
konta 221 - NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych lub ze stroną Ma
konta 226 - Długoterminowe naleŜności budŜetowe,
b. wpływ gotówki z rachunku bieŜącego urzędu do kasy z przeznaczeniem na zwrot
nadpłat oraz ich oprocentowania, w korespondencji ze stroną Ma
konta 141 - Środki pienięŜne w drodze.
2. Na stronie Ma konta 101 księguje się rozchód gotówki:
a. przekazanie środków pienięŜnych na rachunek bieŜący urzędu, w korespondencji
ze stroną Wn konta 141 - Środki pienięŜne w drodze,
b. zwroty podatnikom nadpłat oraz ich oprocentowania, w korespondencji ze stroną
Wn konta 221 - NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych lub ze stroną Wn
konta 226 - Długoterminowe naleŜności budŜetowe,
c. zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienaleŜnymi, w korespondencji ze
stroną Wn konta 221 - NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych lub ze stroną
Wn
konta 226 - Długoterminowe naleŜności budŜetowe.
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Obroty gotówkowe podlegają ujęciu w raporcie kasowym w dniu rzeczywistego przychodu
lub rozchodu gotówki z kasy.
Konto 101 moŜe wykazywać jedynie saldo Wn, które wyraŜa stan gotówki w kasie lub saldo
zerowe.
Stan gotówki w kasie musi być zgodny z saldem wynikającym z raportu.
Nie wolno dokonywać wydatków z wpływów pobranych do kasy z tytułu dochodów
budŜetowych.
Z sum przyjętych do kasy podlegających zaliczeniu do dochodów budŜetowych mogą być
dokonywane tylko zwroty z tytułu nadpłat zaliczonych do dochodów budŜetowych.
Typowe zapisy strony Wn konta 101 „Kasa”
Lp.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

2

3

1.

Podjęcie gotówki z banku:
– z rachunku bieŜącego urzędu

2.

141

Wpłaty gotówki z tytułu podatków

221, 226

Typowe zapisy strony Ma konta 101 „Kasa”
Lp.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

2

3

1.

Przekazanie środków pienięŜnych na rachunek bieŜący urzędu

141

2.

Wypłaty z tytułu zwrotu nadpłat dochodów budŜetowych

221, 226

3.

Zwroty dochodów budŜetowych nienaleŜnie wpłaconych lub
orzeczonych do zwrotu i nadpłat oraz wypłat oprocentowania za
nieterminowy zwrot nadpłat

221, 226

Konto 130 - "Rachunek bieŜący urzędu”
Na koncie 130 - Rachunek bieŜący urzędu ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu
podatków, dokonywane za pośrednictwem banku:
1. na stronie Wn konta 130 księguje się:
a. wpływy z tytułu podatków, wpłacone na rachunek bieŜący urzędu, w
korespondencji ze stroną Ma konta 221 - NaleŜności z tytułu dochodów
budŜetowych lub ze stroną Ma konta 226 - Długoterminowe naleŜności budŜetowe,
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b. wpływy środków pienięŜnych w drodze, w korespondencji ze stroną Ma
konta 141 - Środki pienięŜne w drodze.
2. Na stronie Ma konta 130 księguje się rozchody środków pienięŜnych zgromadzonych na
tym koncie:
a. pobrane z rachunku bieŜącego urzędu do kasy środki pienięŜne przeznaczone na
zwrot nadpłat oraz ich oprocentowania, w korespondencji ze stroną Wn konta 141 Środki pienięŜne w drodze,
b. zwroty podatnikom nadpłat oraz ich oprocentowania, w korespondencji ze stroną
Wn konta 221 - NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych lub ze stroną Wn
konta 226 - Długoterminowe naleŜności budŜetowe,
c. zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienaleŜnymi, w korespondencji ze
stroną Wn konta 221 - NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych lub ze stroną
Wn konta 226 - Długoterminowe naleŜności budŜetowe.
Typowe zapisy strony Wn konta 130 "Rachunek bieŜący urzędu”
Lp.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

2

3

1.

2.

Wpłaty z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów
budŜetowych:
– z kasy (bez pośrednictwa konta 141),

101

– z sum pienięŜnych w drodze,

141

– z tytułu naleŜności przypisanych,

221, 226

– z tytułu naleŜności nieprzypisanych

720, 750

Wpłata bezgotówkowa odsetek za zwłokę w zapłacie naleŜności

221, 226

Typowe zapisy strony Ma konta 130 „Rachunek bieŜący urzędu”
Lp.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

2

3

1.

Pobrane z rachunku bieŜącego urzędu do kasy środki pienięŜne
przeznaczone na zwrot nadpłat oraz ich oprocentowania

2.

Zwroty podatnikom nadpłat oraz ich oprocentowania

221, 226

3.

Zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienaleŜnymi

221, 226
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Konto 141 - "Środki pienięŜne w drodze"
Konto 141 słuŜy do ewidencji środków pienięŜnych w drodze. Na koncie 141 - Środki
pienięŜne w drodze, ewidencjonuje się środki pienięŜne znajdujące się między kasą urzędu a
jego rachunkiem bieŜącym:
1. Na stronie Wn konta 141 księguje się pobranie środków pienięŜnych:
a. z kasy w celu przekazania na rachunek bieŜący urzędu, w korespondencji ze stroną
Ma konta 101 - Kasa,
b. z rachunku bieŜącego urzędu w celu przekazania do kasy, w korespondencji ze
stroną Ma konta 130 - Rachunek bieŜący urzędu.
2. Na stronie Ma konta 141 księguje się przekazanie środków pienięŜnych w drodze:
a. na rachunek bieŜący urzędu, w korespondencji ze stroną Wn konta 130 - Rachunek
bieŜący urzędu,
b. do kasy, w korespondencji ze stroną Wn konta 101 - Kasa.
Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pienięŜnych w drodze, a na
stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pienięŜnych w drodze.
Ewidencja szczegółowa do konta powinna być prowadzona w sposób umoŜliwiający ustalenie
sum pienięŜnych w drodze między kasą i bankiem oraz między rachunkami bankowymi w
róŜnych bankach.
Sumy pienięŜne w drodze inwentaryzuje się drogą porównania danych księgowych
z odpowiednimi dokumentami.
Konto 140 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza środków pienięŜnych w drodze.
Typowe zapisy strony Wn konta 141 "Środki pienięŜne w drodze"
Lp.
1
1.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

2
Dokonywane za pośrednictwem banków:

3

– wpłaty z kasy na rachunki bankowe

101

– pobrania z rachunku bankowego do kasy (wyciąg bankowy)

130

Typowe zapisy strony Wn konta 141 "Środki pienięŜne w drodze"
Lp.

Treść operacji

1

2

1.

Konta
przeciwstawne
3

Wpływy środków pienięŜnych w drodze:
– do kasy

101

– na rachunek bankowy

130
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Konto 221 - "NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych"
Na koncie 221 - NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych ewidencjonuje się rozrachunki:
 z podatnikami z tytułu naleŜnych i wpłacanych przez nich podatków, które podlegają
przypisaniu na ich kontach,
 z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków, które nie podlegają przypisaniu
na kontach podatników,
 z jednostkami budŜetowymi 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 nienaleŜnie pobranych przez nich kwot w
związku
z rozliczeniami podatkowymi, w tym z tytułu zasądzonych od nich kwot,
 wpływów do wyjaśnienia.
1. Na stronie Wn konta 221 księguje się:
a. przypisy naleŜności, w korespondencji ze stroną Ma konta 720 - Przychody z
tytułu dochodów budŜetowych,
b. odsetki za zwłokę w kwocie wpłaconej - na podstawie dokumentu wpłaty, w
korespondencji ze stroną Ma konta 750 - Przychody finansowe,
c. inne naleŜności uboczne w kwocie wpłaconej - na podstawie dokumentu
wpłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 720 - Przychody z tytułu
dochodów budŜetowych,
d. zwroty nadpłat, w korespondencji ze stroną Ma konta 130 - Rachunek bieŜący
urzędu, jeśli zwrot następuje na rachunek bieŜący podatnika, albo konta 101 Kasa, jeśli zwrot następuje z kasy urzędu,
e. wypłaty naleŜnego podatnikom oprocentowania za nieterminowy zwrot
nadpłaty; zapisu dokonuje się na podstawie dokumentu wypłaty, w
korespondencji ze stroną Ma konta 130 - Rachunek bieŜący urzędu, jeśli zwrot
następuje na rachunek bieŜący podatnika, albo konta 101 - Kasa, jeśli zwrot
następuje z kasy urzędu,
f. przeniesienie naleŜności długoterminowych do krótkoterminowych z tytułu
podatków w wysokości raty naleŜnej za dany rok, w korespondencji ze stroną
Ma konta 226.
2. Na stronie Ma konta 221 księguje się:
a. odpisy naleŜności, w korespondencji ze stroną Wn konta 720 - Przychody z
tytułu dochodów budŜetowych,
b. odpisy z tytułu naleŜnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot
nadpłaty, w korespondencji ze stroną Wn konta 720 - Przychody z tytułu
dochodów budŜetowych,
c. wpłaty dokonane przelewem albo za pośrednictwem poczty, w korespondencji
ze stroną Wn konta 130 - Rachunek bieŜący urzędu,
d. wpłaty dokonane do kasy urzędu, w korespondencji ze stroną Wn konta 101 Kasa,
e. wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności
rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o
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którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji z
odpowiednim kontem planu kont urzędu,
f. wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek potrącenia, o którym mowa
w art. 65 § 1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 221
- NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych,
g. zapłatę dokonaną za pośrednictwem banku, który obciąŜył rachunek bieŜący
podatnika z tytułu zapłaty podatku, ale nie przekazał tych środków na rachunek
bieŜący urzędu, w korespondencji ze stroną Wn konta 221 - NaleŜności z tytułu
dochodów budŜetowych,
h. przeniesienie naleŜności krótkoterminowych do długoterminowych z tytułu
podatków, w korespondencji ze stroną Wn konta 226 - Długoterminowe
naleŜności budŜetowe.
JeŜeli podatnicy są obowiązani okresowo wpłacać zaliczki na poczet naleŜności bez wezwania
urzędu, zaliczki powinny być zaksięgowane równieŜ jako przypisy w kwotach wpłat
dokonanych za poszczególne okresy.
Konto 221 moŜe wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności z tytułu dochodów
budŜetowych, a saldo Ma – stan zobowiązań jednostki budŜetowej z tytułu nadpłat w
dochodach budŜetowych.
Typowe zapisy strony Wn konta 221 „NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych”
Lp.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

2

3

1.

Przypisy naleŜności z tytułu podatków i opłat oraz naleŜności
niepodatkowych pobieranych przez urząd

720

2.

Odsetki za zwłokę i inne naleŜności uboczne w kwocie wpłaconej

720, 750

3.

Zwroty dochodów budŜetowych nienaleŜnie wpłaconych lub
orzeczonych do zwrotu i nadpłat oraz wypłat oprocentowania za
nieterminowy zwrot nadpłat

101, 130

4

Przeniesienie naleŜności długoterminowych do krótkoterminowych z
tytułu podatków w wysokości raty naleŜnej za dany rok

226

Typowe zapisy strony Ma konta 221 „NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych”
Lp.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

2

3

1.

Wpłata naleŜności z tytułu przypisanych dochodów budŜetowych:
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– do kasy

101

– na rachunek bankowy urzędu

130

2.

Zmniejszenie (odpisy) uprzednio przypisanych naleŜności
dotyczących dochodów budŜetowych

720

3.

Odpisy z tytułu naleŜnego podatnikowi oprocentowania za
nieterminowy zwrot nadpłaty

720

4.

Odpisanie naleŜności przedawnionych i umorzonych oraz
nieistotnych, od których nie dokonano odpisów aktualizujących

720

5.

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek potrącenia, o
którym mowa w art. 65 § 1 Ordynacji podatkowej

221

6.

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 – z równoczesnym zapisem Wn 011,013,310
Ma 240

240

7.

Zapłata dokonana za pośrednictwem banku, który obciąŜył rachunek
bieŜący podatnika z tytułu zapłaty podatku, ale nie przekazał tych
środków na rachunek bieŜący urzędu

221

8.

Przeniesienie naleŜności krótkoterminowych do długoterminowych z
tytułu podatków

226

Konto 226 - "Długoterminowe naleŜności budŜetowe"
Na koncie 226 - Długoterminowe naleŜności budŜetowe ewidencjonuje się rozrachunki z
tytułu podatków w następujący sposób:
1. Na stronie Wn konta 226 księguje się przeniesienie naleŜności krótkoterminowych do
długoterminowych, w korespondencji ze stroną Ma konta 221 - NaleŜności z tytułu
dochodów budŜetowych.
2. Na stronie Ma konta 226 księguje się zmniejszenie naleŜności długoterminowej w wyniku
dokonanej wpłaty, w korespondencji ze stroną Wn konta 130 - Rachunek bieŜący urzędu
lub ze stroną Wn konta 101 - Kasa, oraz przeniesienie naleŜności długoterminowych do
krótkoterminowych, w szczególności w wysokości raty naleŜnej na dany rok, w
korespondencji z kontem 221.
Ewidencję analityczną prowadzi się według jednostek, od których te naleŜności przysługują.
Konto 226 moŜe wykazywać saldo WN, które oznacza wartość naleŜności zaliczanych do
długoterminowych.
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Typowe zapisy strony Wn konta 226 „Długoterminowe naleŜności budŜetowe”
Lp.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

2

3

1.

Przeniesienie naleŜności krótkoterminowych do długoterminowych

221

Typowe zapisy strony Ma konta 226 „Długoterminowe naleŜności budŜetowe”
Lp.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

2

3

1.

Zmniejszenie naleŜności długoterminowej w wyniku dokonanej wpłaty

2.

- do kasy urzędu

101

- na rachunek bieŜący urzędu

130

Przeniesienie naleŜności długoterminowych do krótkoterminowych, w
szczególności w wysokości raty naleŜnej na dany rok

221

Konto 720 - "Przychody z tytułu dochodów budŜetowych”
Na koncie 720 - Przychody z tytułu dochodów budŜetowych ewidencjonuje się przychody z
tytułu podatków w następujący sposób:
1. Na stronie Wn konta 720 księguje się:
a. odpisy z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Ma konta 221 - NaleŜności
z tytułu dochodów budŜetowych,
b. odpisy z tytułu naleŜnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot
nadpłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 221 - NaleŜności z tytułu
dochodów budŜetowych.
2. Na stronie Ma konta 720 księguje się:
a. przypisy z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Wn konta 221 NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych,
b. inne naleŜności uboczne w kwocie wpłaconej - na podstawie dokumentu wpłaty, w
korespondencji ze stroną Wn konta 221 - NaleŜności z tytułu dochodów
budŜetowych.
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Typowe zapisy strony Wn konta 720 "Przychody z tytułu dochodów budŜetowych"
Lp.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

2

3

1.

Odpisy lub zmniejszenia naleŜności z tytułu podatków

221

2.

Odpisy z tytułu naleŜnego podatnikowi oprocentowania za
nieterminowy zwrot nadpłaty

221

Typowe zapisy strony Ma konta 720 "Przychody z tytułu dochodów budŜetowych"
Lp.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

2

3

1.

Przypisy z tytułu podatków

221

2.

Inne naleŜności uboczne w kwocie wpłaconej, na podstawie
dokumentu wpłaty

221

Konto 750 – „Przychody finansowe”
Konto 750 – „Przychody finansowe” słuŜy do ewidencji przychodów finansowych z tytułu
odsetek za zwłokę w zapłacie naleŜności podatkowych.
Na stronie Ma ujmuje się odsetki za zwłokę w kwocie wpłaconej na podstawie dokumentu
bankowego lub w wysokości odsetek naliczonych na koniec kwartału, w korespondencji ze
stroną Wn konta 221 „NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych”.

5. Ewidencja szczegółowa
Księgowań dotyczących rozrachunków naleŜności od poszczególnych jednostek budŜetowych
z tytułu potrącenia dokonuje się na kontach szczegółowych prowadzonych do kont
analitycznych w ramach syntetycznego konta 221 – NaleŜności z tytułu dochodów
budŜetowych:
1. Na stronie Wn konta szczegółowego księguje się przypis jednostce budŜetowej w
wysokości kwoty potrącenia, o którym mowa w art. 65 § 1 ustawy Ordynacji podatkowej.
2. Na stronie Ma konta szczegółowego księguje się wpłaty jednostek budŜetowych z tytułu
naleŜności przypisanych w wysokości kwoty potrącenia, o którym mowa w art. 65 § 1
ustawy Ordynacji podatkowej.
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Natomiast księgowań dotyczących rozrachunków naleŜności od poszczególnych banków z
tytułu nieprzekazanych wpłat dokonuje się na kontach szczegółowych prowadzonych do kont
analitycznych w ramach syntetycznego konta 221 – NaleŜności z tytułu dochodów
budŜetowych:
1. Na stronie Wn konta szczegółowego księguje się przypis bankowi w wysokości zapłaty
dokonanej przez podatnika poleceniem przelewu do banku, który obciąŜył rachunek
bieŜący podatnika, ale nie przekazał środków na rachunek bieŜący urzędu;
2. Na stronie Ma konta szczegółowego księguje się wpłaty banku z tytułu naleŜności
przypisanych w wyniku dokonania przez podatnika zapłaty naleŜności podatkowej
poleceniem przelewu, w sytuacji gdy bank obciąŜył rachunek bieŜący podatnika, ale nie
przekazał środków na rachunek bieŜący urzędu.
Do ewidencji kwot naleŜnych od osób trzecich i realizacji tych zobowiązań słuŜy
pozabilansowe konto 990 – Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności
za zobowiązania podatkowe podatnika.
JeŜeli orzeczono o odpowiedzialności solidarnej dwóch lub więcej osób trzecich, dla kaŜdej z
tych osób otwiera się osobne pozabilansowe konto szczegółowe do bilansowego konta
szczegółowego tego samego podatnika, na kaŜdym koncie osoby trzeciej przypisując kwotę
lub kwoty wynikające z decyzji orzekającej odpowiedzialność osób trzecich.
Na koncie pozabilansowych kont szczegółowych księgowań dokonuje się na koncie tej osoby
trzeciej, której dotyczy dowód księgowy, z zastrzeŜeniem Ŝe wpłaty oraz zwroty nadpłat
księguje się równocześnie na koncie podatnika, do którego prowadzone jest konto osoby
trzeciej.
Stan zobowiązań i ich realizacji określa się na podstawie zapisów na bilansowym koncie
szczegółowym podatnika, dla którego orzeczono odpowiedzialność osoby trzeciej lub osób
trzecich.
Gdy na bilansowym koncie podatnika kwota zobowiązań podlegających zapłacie przez osobę
lub osoby trzecie zostanie zrównowaŜona sumą wpłat tych osób, wtedy zobowiązanie wygasa.
Tym samym wygasają równieŜ zobowiązania osoby lub osób trzecich z tego tytułu.
JeŜeli, w przypadku kilku osób trzecich, po wygaśnięciu zobowiązania, na pozabilansowym
koncie osoby trzeciej część przypisanej jej kwoty naleŜności pozostanie niezrównowaŜona
wpłatami tej osoby, wtedy ta część kwoty podlega odpisaniu. Odpisania dokonuje się na
podstawie dokumentu wewnętrznego, czyli noty księgowej.
Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających
przypisaniu na kontach podatników księguje się na koncie pozabilansowym 991, gdzie
ewidencjonuje się kwoty naleŜne do pobrania i pobrane przez inkasentów.
1. Na stronie Wn konta 991 księguje się:
a. przypisy w wysokości naleŜności do pobrania,
b. odsetki za zwłokę i inne naleŜności uboczne w kwocie wpłaconej.
2. Na stronie Ma konta 991 księguje się:
a. wpłaty kwot pobranych, dokonane na rachunek bieŜący urzędu,
b. wpłaty kwot pobranych, dokonane do kasy urzędu,
c. odpisy kwot naleŜności przypisanych inkasentowi do pobrania, ale nieodebranych.
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6. Księgi rachunkowe prowadzone za pomocą komputera
Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych za pomocą komputera naleŜy zachować następujące
warunki:
1. dowody źródłowe mogą mieć postać dokumentów papierowych lub zapisów
elektronicznych; zapisy elektroniczne powinny być zabezpieczone przed zniekształceniem
lub usunięciem pierwotnej treści operacji księgowej, której dotyczą, i opatrzone unikalnym
identyfikatorem źródła pochodzenia,
2. drukom ścisłego zarachowania automatycznie powinny być nadawane kolejne numery,
przy czym nie mogą występować luki w numeracji, a kaŜdy numer musi być
niepowtarzalny; numer anulowanego dokumentu nie moŜe być nadany innemu
dokumentowi; zamiast numeru moŜna stosować inny niepowtarzalny identyfikator o
zdefiniowanej budowie,
3. zapisy w księgach rachunkowych mogą nastąpić za pośrednictwem klawiatury
komputerowej, urządzeń czytających dokumenty, urządzeń transmisji danych lub
komputerowych nośników danych, pod warunkiem Ŝe podczas rejestracji operacji
księgowej uzyskują one trwale czytelną postać odpowiadającą treści dowodu księgowego i
moŜliwe jest stwierdzenie źródła pochodzenia kaŜdego zapisu,
4. zapisy mogą być przenoszone między zbiorami danych, składającymi się na księgi
rachunkowe prowadzone na komputerowych nośnikach danych, pod warunkiem Ŝe
moŜliwe jest stwierdzenie źródła pochodzenia zapisów w zbiorach, w których ich
dokonano pierwotnie, a odpowiedni program zapewni zachowanie ich poprawności i
kompletności,
5. zapewniona jest moŜliwość wydruku, w postaci czytelnej dla uŜytkownika, treści zapisów
dokonanych w księgach rachunkowych i zawartości zbiorów pomocniczych.
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