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Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt przekazać Państwu kolejny numer Biuletynu
Informacyjnego Izby. Publikacja ta, będąca przejawem realizacji przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy funkcji informacyjnej, ma na
celu rozwianie przynajmniej części wątpliwości związanych z gospodarką
finansową jednostek samorządu terytorialnego. Wątpliwości te są liczne, gdyż
materia jest równie obszerna jak i zawiła, a nasze wspólne zmaganie się z nią
nie jest zadaniem łatwym.
Pomimo napotkanych trudności współpraca ta owocuje jednakże również
pozytywnymi doświadczeniami, czego sobie i Państwu życzę.
Niniejszy numer Biuletynu jest dla mnie numerem szczególnym, gdyż
pierwszym który przedstawiam w roli Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy. Dziękując za dotychczasową współpracę mam
nadzieję, że piastując swoje stanowisko będę również służyć Państwu pomocą
w rozwiazywaniu problemów.

Z wyrazami szacunku
Daniel Jurewicz
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty (…)
Jan Kasprowicz

W tym świątecznym nastroju składam serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2018 Rok.
Daniel Jurewicz
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy
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I. FINANSE SAMORZĄDÓW
NOWE ZWOLNIENIE
DZIECIĘCE1

NIERUCHOMOŚCI

ZAJĘTYCH

NA ŻŁOBKI

I

KLUBY

1. Z początkiem 2018 r. do katalogu zwolnień z podatku od nieruchomości, który zawarto
w art. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych2 (dalej u.p.o.l.), dodano
nowe zwolnienie dotyczące, mówiąc w dużym uproszczeniu, żłobków i klubów dziecięcych.
Ponieważ jest to regulacja nowa, zasadne jest jej szersze przedstawienie tym bardziej, że
wszelkiego rodzaju uogólnienia przy tego typu przepisach nie są wskazane. Mamy bowiem do
czynienia ze zwolnieniem podatkowym, które, jak należy przypuszczać, znajdzie dość powszechne
zastosowanie. Co za tym idzie, jego wadliwa interpretacja może prowadzić do powstawania na tym
tle licznych sporów pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi.
Stosownie do brzmienia nowego art. 7 ust. ust. 2 pkt 2a u.p.o.l. zwalnia się z podatku do
nieruchomości „żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości
zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego”. Jeszcze przed przystąpieniem do analizy
tego przepisu warto zwrócić uwagę, że ma on budowę bardzo zbliżoną do obowiązującego
zwolnienia dla jednostek objętych systemem oświaty (zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. zwalnia
się z podatku od nieruchomości „publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem
oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność
oświatową”). Uwaga ta ma znaczenie o tyle, że w pewnym zakresie wątpliwości interpretacyjne
powstałe na tle nowej regulacji mogą być rozstrzygane z uwzględnieniem dorobku piśmiennictwa
oraz orzecznictwa sądów, który odnosi się do zwolnienia dla jednostek oświatowych.
2. Kluczową kwestią wydaje się podkreślenie, iż analizowane zwolnienie ma podmiotowo-przedmiotowy charakter. Zwalnia się więc od podatku określone podmioty „żłobki i kluby
dziecięce oraz prowadzące je podmioty”, w sytuacji, gdy spełnione są jednocześnie przedmiotowe
warunki zwolnienia „w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu
dziecięcego”. Dopiero zaistnienie elementu podmiotowego oraz przedmiotowego uprawnia do
zastosowania zwolnienia. Skoro tak, to za nieprawdziwe należy uznać stwierdzenie, iż od początku
2018 r. w każdym przypadku żłobki i kluby dziecięce nie będą musiały ponosić obciążeń z tytułu
podatku od nieruchomości. Mocno zaakcentowany w art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l. element podmiotowy
nie decyduje samodzielnie o prawie do zwolnienia, chociaż ma w tym zakresie zasadnicze
znaczenie. Zasadne jest więc w pierwszej kolejności dokonanie analizy aspektu podmiotowego
zwolnienia, a w dalszej, jego elementu przedmiotowego.
Zarówno żłobki, jak i kluby dziecięce są formami opieki nad dziećmi przewidzianymi
w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (dalej zwana
u.o.dz)3. Mogą być one zakładane zarówno przez prywatne osoby fizyczne, prawne oraz jednostki
1

Artykuł prezentuje wypowiedź autora zachowując formę i treść jaka wpłynęła do redakcji „Biuletynu Informacyjnego”.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z poźn. zm.
3
Dz.U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.
2
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organizacyjne bez osobowości prawnej, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje
publiczne. Dla tych form opieki tworzonych przez samorząd zastrzeżono formę jednostki budżetowej.
Warto też podkreślić, że o posiadaniu statusu żłobka czy też klubu dziecięcego przesądza zakres
wykonywanych przez nie zadań, a nie nazwa. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 3 u.o.dz. należy do nich
zaliczyć każdą jednostkę organizacyjną, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone
w art. 10 ustawy.
Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru
prowadzonego przez właściwego ze względu na miejsce ich prowadzenia wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta (art. 27). Rejestr zawiera zarówno nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub
adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, jak i miejsce ich prowadzenia.
3. Skoro zwolnieniem z opodatkowania objęte są żłobki, kluby dziecięce oraz prowadzące je
podmioty, to muszą one posiadać status podatnika podatku od nieruchomości. Zwolnić
z opodatkowania można bowiem wyłącznie podmiot na którym ciąży obowiązek podatkowy
(podatnika). Ten, jak stanowi art. 3 u.p.o.l, musi posiadać właściwy tytuł do władania
nieruchomością, zasadniczo własność lub użytkowanie wieczyste. Podatnikami są również
posiadacze samoistni oraz posiadacze zależni na podstawie umowy lub nawet bezumowni, ale
jedynie wtedy, gdy takie posiadanie odnosi się do przedmiotów opodatkowania stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa wskazuje też, iż
posiadanie może wynikać z umowy, ale i z innego tytułu prawnego. Za taki uznaje się m.in. trwały
zarząd, który jest formą władania nieruchomościami przez publiczne jednostki organizacyjne,
w szczególności jednostki budżetowe.
Jeżeli więc żłobek, klub dziecięcy lub prowadzący je podmiot posiadają status podatnika
podatku od nieruchomości, to mogą korzystać, po spełnieniu warunku przedmiotowego,
z analizowanego zwolnienia. Jeżeli jednak nie są podatnikami, to zwolnienie im nie przysługuje.
Nie może z niego korzystać także podmiot, na którym ciąży obowiązek podatkowy w zakresie
przedmiotów opodatkowania zajętych na żłobek lub klub dziecięcy. Ten z kolei nie jest bowiem
ani żłobkiem, ani klubem dziecięcym. W konsekwencji należy stwierdzić, iż w praktyce będzie
dochodziło do sytuacji, w których nieruchomości zajmowane na żłobki lub kluby dziecięce, będą
podlegały opodatkowaniu. Przykładowo prowadzenie takiej formy opieki nad dziećmi w budynku
wynajmowanym od innego podmiotu niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego,
nie daje prawa do zwolnienia. Podatek powinien być więc opłacany przez właściciela
nieruchomości, na którym ciąży obowiązek podatkowy, przy czym należy też uwzględnić fakt, iż
jest ona zajęta na regulowaną działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, gdyż tak stanowi art. 26 u.o.dz. Z tej przyczyny w przypadku braku
zwolnienia i zajmowania nieruchomości na działalność gospodarczą, powinna być ona
opodatkowana najwyższymi stawkami podatku od nieruchomości.
4. Art. 7 ust. 2 pkt 2a u.p.o.l. warunkuje zastosowanie zwolnienia od zajęcia nieruchomości na
prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Zasadniczo chodzi więc o sytuacje, w których mamy
do czynienia z faktycznym i wyłącznym wykorzystywaniem nieruchomości na prowadzenie tego
rodzaju działalności. Z pewnością więc ze zwolnienia nie będą mogły korzystać nieruchomości
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nabyte na cele prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, ale które są aktualnie jeszcze nie
wykorzystywane do tych celów. Analogicznie należy podchodzić od części budynków, które nie
są wykorzystywane na cele żłobka lub klubu. W tym aspekcie wadliwe jest posłużenie się przez
ustawodawcę w analizowanym przepisie pojęciem „nieruchomości” i to bez dodatkowego
wskazania „lub ich części”. Po pierwsze przedmiotem opodatkowania podatkiem od
nieruchomości stosownie do art. 2 u.p.o.l. nie są nieruchomości, ale budynki lub ich części, grunty
oraz budowle lub ich części. Po drugie, jeżeli tylko część budynku jest zajmowana na żłobek, to
nie ma podstaw, aby pozostała część korzystała ze zwolnienia. Zwolnienie ma zastosowanie
jedynie „w zakresie” nieruchomości zajętych na żłobek lub klub dziecięcy, a więc tylko w tej
części.
Niekiedy ścisłe trzymanie się treści aktu normatywnego prowadzi do wypaczenia jego
znaczenia. Uwaga ta powinna być odniesiona do tych części nieruchomości zajmowanych na
potrzeby żłobka, które mają charakter pomocniczy (np. sanitariaty, magazynki, korytarze). Jak
wskazano na wstępnie niniejszego opracowania warto w tym kontekście sięgnąć do poglądów
prezentowanych na gruncie zwolnienia dla jednostek oświatowych. W szczególności
w wyroku z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie III SA/Wa 3525/14 WSA w Warszawie wyraził
pogląd wedle którego: „Nieruchomościami zajętymi na działalność oświatową są nie tylko
nieruchomości lub ich części, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, ale również pozostałe
pomieszczenia pomocnicze służące do prawidłowego funkcjonowania placówki kształcenia
ustawicznego i pozwalające na prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktycznych, takie jak: czytelnia,
pomieszczenia sanitarne, stołówka, magazynki (składziki) i inne pomieszczenia gospodarcze,
korytarze, pokoje kadry wykładowej, w tym gabinet dyrektora placówki i inne pomieszczenia
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki kształcenia ustawicznego”.
Mając na uwadze wskazane orzeczenie przyjąć należy, iż ze zwolnienia na podstawie
art. 7 ust. 2 pkt 2a u.p.o.l. korzystać mogą wszystkie pomieszczenia, które są niezbędne do
prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
5. Kończąc należy odnieść się do jeszcze jednej kwestii, która może pojawić się w związku ze
stosowaniem nowego zwolnienia z podatku od nieruchomości. Mam tutaj na myśli sytuację,
w której przedmiot opodatkowania pozostaje we współwłasności lub współposiadaniu, a tylko
jeden ze współwłaścicieli/współposiadaczy spełnia podmiotowy warunek zwolnienia. W takiej
sytuacji warto podkreślić, iż obowiązujący od 14 lipca 2017 r. art. 3 ust. 6 u.p.o.l. stanowi, że zasad
odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku
współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku od nieruchomości albo nie podlega
temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach
lub posiadaczach, którzy podlegają podatkowi od nieruchomości oraz nie są zwolnieni od tego
podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.4
Konsekwencją zastosowania wskazanej reguły w przedstawionym stanie faktycznym jest to, że ten
ze współwłaścicieli, który prowadzi żłobek lub klub dziecięcy, będzie korzystał ze zwolnienia
4

Zob. też: Dowgier R.: Zmiany w zakresie odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe w podatkach
lokalnych, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” 2017, Nr 8.
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z podatku od nieruchomości. Natomiast drugi ze współwłaścicieli takiego zwolnienia nie może
otrzymać, gdyż nie spełnia wskazanego w art. 7 ust. 2 pkt 2a u.p.o.l. warunku podmiotowego.
Obowiązek podatkowy będzie na nim ciążył jednak tylko w zakresie przypadającego mu udziału
w nieruchomości wspólnej. Oznacza to, że zapłaci on podatek proporcjonalnie do tego udziału,
a nie od całej nieruchomości.
6. W konkluzji stwierdzić należy, iż nowe zwolnienie z podatku od nieruchomości może być
stosowane przy spełnieniu zarówno warunku podmiotowego jak i przedmiotowego. Ten pierwszy
ma przy tym zasadnicze znaczenie. Zwolnienie żłobków, klubów dziecięcych oraz prowadzących
je podmiotów jest możliwe tylko wtedy, gdy ciąży na nich obowiązek podatkowy. Muszą więc one
mieć status podatnika podatku od nieruchomości. Nie można więc twierdzić, że zwolnienie dotyczy
w każdym przypadku nieruchomości zajmowanych na żłobki lub kluby dziecięce. W praktyce będą
sytuacje, w których pomimo zajmowania nieruchomości na tego rodzaju działalność, podatek
będzie musiał być opłacany i to wg najwyższych stawek, gdyż prowadzenie żłobka lub klubu
dziecięcego jest regulowaną działalnością gospodarczą.

dr. hab. nauk prawnych Rafał Dowgier
adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego
na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE W KLASYFIKACJI OD 1 STYCZNIA 2018 R.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przypomina, w związku z rozporządzeniem
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych5, o zmianach obowiązujących w klasyfikacji
od 1 stycznia 2018 r.
Załącznik nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Zmiany klasyfikacji budżetowej w dziale 801 wprowadzone w związku z wdrażaną reformą
systemu oświaty.
Dodane nowe rozdziały w klasyfikacji budżetowej:
80115 Technika
80116 Szkoły policealne
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

5

Dz. U. z 2017 r. poz. 1421

Biuletyn Informacyjny Nr 3 (90) 2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

11

W rozdziałach należy klasyfikować dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych
odpowiednio w:
− technikach
− szkołach policealnych
− branżowych szkołach I i II stopnia
Rozdziały mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektów uchwał budżetowych na
2018 rok.
Uwaga
Rozdziały 80115 - 80117 nie dotyczą szkół specjalnych
Nie uległ zmianie rozdział:
80134 Szkoły zawodowe specjalne
W rozdziale powinny być klasyfikowane dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych
odpowiednio w:
− szkołach zawodowych specjalnych tj. klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
specjalnej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia
− technikum specjalnym
− szkole policealnej specjalnej
− szkole specjalnej przysposabiającej do pracy
− szkole branżowej I i II stopnia specjalnej.
Zmiana nazwy rozdziału i objaśnień:
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane
w rozdziale „80102 Szkoły podstawowe specjalne”.
W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych.
Z objaśnień do rozdziału 80150 wynika, że w rozdziale tym należy ujmować wydatki i dochody
w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, inne niż klasyfikowane w rozdziale 80102. Nie
ujmuje się natomiast w tym rozdziale wydatków ponoszonych na realizację zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach podstawowych.
Dodany rozdział:
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych
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w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia
i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach
I stopnia oraz szkołach artystycznych
W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tych szkołach, inne niż klasyfikowane
w rozdziałach: „80111 Gimnazja specjalne”, „80121 Licea ogólnokształcące specjalne”, „80134
Szkoły zawodowe specjalne”
Zgodnie z objaśnieniami do rozdziału 80152, w rozdziale tym należy ujmować wydatki i dochody
– inne niż ujmowane w rozdziałach 80111, 80121, 80134 związane z realizacją zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w:
− gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół
− liceach ogólnokształcących
− technikach
− branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej
prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia
− szkołach artystycznych.
Załącznik nr 3 KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW DOCHODÓW, PRZYCHODÓW
I ŚRODKÓW
W związku z utworzeniem z dniem 1 marca 2017 r. Krajowej Administracji Skarbowej objaśnienia
do poniższego paragrafu otrzymują brzmienie:
069 Wpływy z różnych opłat
Paragraf ten obejmuje w szczególności:
− należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze,
− opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, stanowiących własność państwa,
− opłaty za wpisy do rejestru programów rozprowadzanych oraz programów rozpowszechnianych
wyłącznie w systemie teleinformatycznym,
− zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
− opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki,
− opłaty za kształcenie studentów zagranicznych w Polsce na podstawie umów,
− wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach
dla nieletnich,
− opłaty za patenty krajowe,
− opłaty za patent europejski,
− opłatę legalizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane6,
− opłaty od wniosku o zawarcie porozumienia w sprawach ustalania cen transakcyjnych między
podmiotami powiązanymi,

6

Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.
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opłaty komorników sądowych za pisemne udzielanie informacji przez organ podatkowy,
o których mowa w art. 299 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa7,
opłaty za wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Skarbowych i zaświadczenia, o których mowa
w art. 46c § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
opłaty za wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji
przedsiębiorstw, o którym mowa w art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów8,
opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji
indywidualnej) wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
opłaty od wniosku o wydanie interpretacji ogólnej przez ministra właściwego do spraw
finansów publicznych.

Uwaga
zapamiętać należy także, że rozporządzenie z dnia 21 lipca 2017 r. wprowadziło również zmiany
m.in. dotyczące:
1) dodania objaśnień do rozdziałów:
80110 Gimnazja (od 1 września 2017 r.)
Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki dotyczące zadań
realizowanych w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych
typach szkół
80111 Gimnazja specjalne (od 1 września 2017 r.)
Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki dotyczące zadań
realizowanych w gimnazjach specjalnych i klasach dotychczasowego gimnazjum specjalnego
prowadzonych w innych typach szkół
Z objaśnień do rozdziałów 80110 i 80111 wynika, że do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziałach
tych należy ujmować dochody oraz wydatki dotyczące zadań realizowanych:
− w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół
(80110)
− w gimnazjach specjalnych i klasach dotychczasowego gimnazjum specjalnego prowadzonych
w innych typach szkół (80111)
80130 Szkoły zawodowe (od 1 września 2017 r.)
Do dnia 31 stycznia 2020 r. w rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki dotyczące zadań
realizowanych w klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowej szkole I stopnia oraz dochody i wydatki ponoszone do dnia 31 grudnia 2017 r.
w klasie pierwszej branżowej szkoły I stopnia oraz pozostałych typach szkół zawodowych
W rozdziale 80130 ujmowane będą dochody i wydatki:

7
8

Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.
Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.
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−
−

do dnia 31 stycznia 2020 r. dotyczące zadań realizowanych w klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia
ponoszone do dnia 31 grudnia 2017 r. w klasie pierwszej branżowej szkoły I stopnia oraz
pozostałych typach szkół zawodowych

2) rozszerzenia objaśnień do rozdziału 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego.
W rozdziale 85502 ujmuje się wydatki na:
− realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych
− realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów
− opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za
osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne
− specjalny zasiłek opiekuńczy
− zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych
− na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz
z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”9 (od 26 lipca 2017 r.)
3) dodania paragrafów wydatków (od 26 lipca 2017 r.):
− 266 Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub
dofinansowanie zadania z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi
− 473 Koordynacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań
określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem” – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
− 659 Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub
dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu zarządzania drogami publicznymi
krajowymi.
4) nadania nowego brzmienia dla paragrafu dochodów i wydatków – w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim10:
− 290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków
metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących,

9
10

Dz. U. poz. 1860.
Dz. U. poz. 730.
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−

290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz
związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków
metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (od 26 lipca 2017 r.),

5)
−
−
−
−

uchylenia rozdziałów (od 1 stycznia 2018 r.):
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,
80123 Licea profilowane,
80124 Licea profilowane specjalne,
85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Magdalena Majdrowicz-Dmitrzak
Kierownik Biura
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
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II. GŁOS SAMORZĄDOWCÓW
\

WPŁYW PREWSPÓŁCZYNNIKA NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W GMINIE JANOWIEC WIELKOPOLSKI11
Wprowadzony od 1 stycznia 2017 r. prewspółczynnik w rozliczeniach podatku VAT
naliczonego w jednostkach samorządu terytorialnego oprócz istotnego skomplikowania rozliczeń,
wpływa istotnie na sytuację finansową samorządowego zakładu budżetowego.
Prewspółczynnik uregulowany został w art. 86 ust. 2a-2h ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług12 (dalej ustawa o VAT). Z założenia ustawodawcy
prewspółczynnik to proporcjonalna metoda odliczenia podatku naliczonego stosowana w sytuacji
gdy zakupy dokonywane przez podatnika dotyczą jednocześnie prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej (czyli opodatkowanej lub zwolnionej z VAT) jak i działalności nie
uznawanej za działalność gospodarczą (niepodlegającej VAT). Przepis wprowadzający
prewspółczynnik stanowi także, że sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać
specyfice wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.
Rozgraniczenie poszczególnych działalności podatnika nie budzi żadnych zastrzeżeń jeśli
chodzi o działalność urzędu miejskiego, który realizuje w przeważającej części działalność
publiczną jednostki samorządu terytorialnego, a tylko w ograniczonym zakresie działa jako
przedsiębiorca dokonując np. sprzedaży gruntów czy wynajmując lokale.
W przypadku samorządowego zakładu budżetowego narzucenie takiego podziału powoduje
już jednak poważne konsekwencje. Ta jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych,
który w zamyśle ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (dalej ustawa o finansach
publicznych) tworzona jest, aby w strukturze organizacyjnej gminy prowadzić działalność
gospodarczą w zakresie określonym w art. 14 ustawy o finansach publicznych. Wykonuje zawsze
tylko działalność gospodarczą. Świadczy o tym najlepiej fakt, że do czasu wprowadzenia
centralizacji w VAT, tj. do 31.12.2016 r. samorządowy zakład budżetowy był samodzielnym
podatnikiem podatku VAT i co najwyżej stosował współczynnik VAT w przypadku
wykonywania działalności gospodarczej opodatkowanej i zwolnionej z VAT. Od 1 stycznia
2017 r. mimo, że faktycznie nic się nie zmieniło jeśli chodzi o charakter wykonywanej
działalności przez samorządowy zakład budżetowy – nadal jest to działalność tylko gospodarcza
– ustawodawca uznał, że dostawy towarów i usług świadczone pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi danej jst jako czynności o charakterze wewnętrznym będą neutralne z punktu
widzenia VAT, nie będą podlegały opodatkowaniu tym podatkiem. Uznanie gminy wraz ze
swymi wszystkimi jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi za jednego podatnika na
gruncie podatku VAT spowodowało, że transakcje wewnątrz sektora gminnego zostały
wyłączone spod opodatkowania, mimo, że cały czas są one wykonywane w ramach działalności

11

Artykuł prezentuje wypowiedź przedstawiciela samorządu terytorialnego, zachowując formę i treść jaka wpłynęła
do redakcji „Biuletynu Informacyjnego”.
12
Dz. U. z 2017 r. poz. 1221.
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gospodarczej. Zmieniła się więc kwalifikacja prawna tych czynności, które przed centralizacją
były opodatkowane VAT.
W art. 86 ust. 2c ustawy o VAT wskazane zostały przykładowe metody wyliczania
prewspółczynnika. Jednocześnie Minister Finansów wydał Rozporządzenie z dnia 17 grudnia
2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do
celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników13 (dalej: Rozporządzenie
MF). Metodę ustalania prewspółczynnika co do zasady wybiera podatnik. Jednak w przypadku jst
Minister Finansów za najbardziej odpowiednią uznał metodę obrotowo-przychodową, co
potwierdza też Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w licznych interpretacjach
podatkowych. Gminy wykazują w nich coraz częściej, że zastosowanie innej metody liczenia
prewspółczynnika niż ten z Rozporządzenie MF jest bardziej reprezentatywne i lepiej oddaje
specyfikę prowadzonej w gminie działalności, co nie jest niestety uznawane za prawidłowe
podejście przez organ dokonujący indywidualnych interpretacji, jak np. indywidualna
interpretacja z dnia 12 października 2017 r. 115-KDIT1-3.4012.535.2017.1. lub indywidualna
interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29.03.2016 r., IPTPP1/4512-631/15-3/MSu.
Takie rozgraniczenie działalności prowadzonej przez zakład budżetowy w połączeniu
z narzuceniem jedynej właściwej metody wyliczania prewspółczynnika z Rozporządzenie MF,
powodują powstanie sytuacji, w której samorządowy zakład budżetowy może odliczyć tylko
część podatku naliczonego. Ustalona w ten sposób proporcja nie zawsze jest reprezentatywna dla
działalności prowadzonej przez podatnika i nie oddaje jej specyfiki. W praktyce kwoty
odliczonego podatku VAT są nieadekwatne (zawyżone lub zaniżone) w stosunku do faktycznego
zakresu wykorzystania danego zakupu do poszczególnych rodzajów działalności.
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że nie ma uzasadnienia, dlaczego inne, proponowane
przez podatnika z sektora samorządowego metody ustalenia prewspółczynnika nie mogą znaleźć
zastosowania. Taka praktyka jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami. Zgodnie bowiem
z art. 86 ust. 2h ustawy o podatku od towarów i usług podatnik może zastosować inny klucz niż
ten wskazany w Rozp. MF jeżeli uzna, że lepiej odzwierciedla on specyfikę jego działalności14.
W coraz liczniejszych opracowaniach na temat prewspółczynników z Rozporządzenie MF
wskazuje się, że samorządy odliczają mniej podatku VAT niż powinny, co oznacza naruszenie
podstawowej zasady w podatku VAT, czyli zasady neutralności. Tym samym dochodzi do
naruszenia Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu
podatku od wartości dodanej. Z treści art. 1 ust. 2 Dyrektywy VAT 2006/112/WE wynika, że
podatek ten obciąża konsumpcję towarów i usług. Naliczany jest on w każdej fazie obrotu, do
sprzedaży detalicznej włącznie. Wpłacie do organu podatkowego podlega różnica pomiędzy
podatkiem należnym od uzyskanego obrotu a podatkiem naliczonym w różnych składnikach
kosztów. Powyższe zapisy określają zasady konstrukcyjne podatku, które zawsze należy mieć na
względzie interpretując dalsze przepisy szczegółowe. W razie wątpliwości należy przyjąć taką

13
14

Dz. U. z 2015 r. poz. 2193.
M. Borowski, R. Namysłowski, B. Sajnaj , Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych,
s. 73. Wyd. C. H. Beck 2016.
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wykładnię przepisów szczegółowych, która pozwoli w możliwie najszerszym zakresie
urzeczywistnić zasady wyrażone w art. 115.
W tabeli zaprezentowano kalkulację prewspółczynnika dla samorządowego zakładu
budżetowego funkcjonującego na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski (dalej Zakład), na
podstawie danych roku 2016, który wykorzystywany jest przy zaliczaniu podatku naliczonego
w roku 2017. Przy wyliczeniu prewspółczynnika zastosowano metodę z Rozporządzenie MF.
Wynik kalkulacji prezentują dane w kolumnie 3. Wyliczony tą metodą prewspółczynnik wynosi
74%.
W kolumnach 4 i 5 dokonano natomiast kalkulacji prewspółczynnika odrębnie dla
podstawowej działalności Zakładu, którą jest sprzedaż wody i oczyszczanie ścieków oraz dla
pozostałych rodzajów działalności zakładu. Takiego rozróżnienia nie dopuszcza przedmiotowe
Rozp. MF, a jak pokazuje wynik kalkulacji jest on bardziej reprezentatywny i lepiej oddaje
charakter prowadzonej działalności. Tym samym pozwalałby Zakładowi odliczać większą kwotę
podatku naliczonego z podstawowej działalności 85% zamiast 74%. Jednocześnie prewspółczynnik
dla pozostałych rodzajów działalności byłby niższy i wynosiłby 31% zamiast 74%. Miałby on
jednak zastosowanie do niewielkiego obrotu, gdyż w większości w pozostałych rodzajach
działalności znajdują się usługi świadczone wewnątrz sektora gminnego, w której dominują koszty
wynagrodzeń.
Ponadto, w tabeli zaprezentowano wpływ zaliczania przy kalkulacji prewspółczynnika do
przychodów Zakładu wszystkich dotacji, jakie otrzymał on z budżetu gminy w 2016 r. W § 2 pkt
11 Rozporządzenie MF w definicji przychodów wykonanych zakładu budżetowego wskazuje się,
że zalicza się do nich również „…dotacje przekazane temu zakładowi z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, pomniejszone o kwoty dotacji, które zostały zwrócone, wynikające ze
sprawozdania z wykonania planu finansowego, z których zakład ten pokrywał koszty swojej
działalności wykonując przypisane mu zadania jednostki samorządu terytorialnego…”
Rozporządzenie nie precyzuje niestety, jakie dotacje autor przepisu miał na myśli. Działalność
zakładu może być:
 bieżąca, w tym zakresie zakład otrzymuje dotacje przedmiotowe,
 inwestycyjna, w tym zakresie zakład otrzymuje dotacje celowe na sfinansowanie lub
dofinansowanie inwestycji.
Szkoda, że nie odwołano się w tym przepisie do ustawy o finansach publicznych, która
wylicza dotacje, jakie zakład może otrzymywać z budżetu (art. 15 ust. 3, 4, 5 ustawy o finansach
publicznych), co rozwiałoby wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Praktyka wskazuje, że przy
wyliczaniu prewspółczynnika bierze się pod uwagę wszystkie dotacje dla Zakładu. Podejście to
powoduje w konsekwencji zaburzenie wysokości prewspółczynnika w roku przyznania dotacji
i zniekształcenie odliczenia w kolejnych latach. Jak wskazują eksperci, takie zaburzenia należy
eliminować z metod określania prewspółczynników16, co wynika również z Dyrektywy
2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
15
16

Lex.pl – Zasady dotyczące podatku od towarów i usług.
Ł. Zalewski, P. Dudek, Problemy z prewspółczynnikiem mają nie tylko gminy, „Dziennik Gazeta Prawna”
2017 Nr 214.
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dodanej. Wskazuje na to także wyrok TSUE z 6 marca 2008 r. w sprawie C-98/07 Nordania
Finans, BG Factoring. Wynika z niego, że z prewspółczynnika należy eliminować nie tylko
obroty, ale także przychody (dotacje) przeznaczone na środki trwałe. W przeciwnym wypadku
jest on niereprezentatywny.
Jak widać w tabeli po wyeliminowaniu dotacji na inwestycje prewspółczynnik rośnie z 74%
do 80%. W odniesieniu natomiast do podstawowego rodzaju działalności sytuacja wygląda
jeszcze korzystniej, gdyż z 85% rośnie on do 94%. Dla pozostałych rodzajów działalności nie
ulega on zmianie gdyż nie występują w nich dotacje inwestycyjne.
Funkcjonowanie prewspółczynnika w zakładzie budżetowym w Gminie Janowiec
Wielkopolski skutkuje większymi kosztami zakładu. Jak wynika ze sprawozdania Rb-30S za
III kwartały 2017 r. wysokość nieodliczonego podatku VAT, który stał się kosztem wyniosła
28 351,45 zł. W całym 2017 r. koszt ten zbliży się do 40 000 zł. Odnosząc tą nową pozycję
kosztową do wyników Zakładu za dwa ostanie lata, tj.:
 2016 r. zysk w wysokości – 31 740,76 zł,
 2015 r. strata w wysokości – 47 175,20 zł
można zauważyć, że istotnie wpłynie ona na sytuację finansową tej jednostki organizacyjnej. Po
zamknięciu roku konieczne będzie dokonanie korekty podatku naliczonego na podstawie
prewspółczynnika wyliczonego już na podstawie roku 2017. Może się więc okazać, że
prewspółczynnik wyjdzie jeszcze mniej korzystnie. W kolejnym roku dodatkowa pozycja
kosztowa w postaci nieodliczonego podatku VAT stanie się dodatkowym elementem kalkulacji
ceny wody i odprowadzania ścieków.
Niekorzystna wysokość prewspółczynnika, ma też wpływ na inwestycje realizowane przez
Gminę (urząd miejski) w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, dla których odliczając VAT
naliczony także należy zastosowany prewspółczynnik obowiązujący w zakładzie budżetowym.
Dalsze konsekwencje pojawiają się, w przypadku wnioskowania o dofinansowanie ze środków
unijnych dla danego zadania, gdzie VAT w części, której nie można odliczyć, może stanowić koszt
kwalifikowany projektu.
Prewspółczynnik decydując o wysokości podatku należnego, który zostanie odprowadzony do
budżetu państwa, jest istotną instytucją, instrumentem w sferze nakładania podatków, który
wprowadzony został do prawa podatkowego w drodze aktu wykonawczego do ustawy.
Art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.17 stanowi natomiast, iż
nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów
opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii
podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Także i w tym zakresie metody
wyliczenia prewspółczynnika określone w Rozporządzenie MF dedykowane jednostkom
samorządu terytorialnego i ich jednostkom organizacyjnym nie spełniają podstawowego wymogu,
jaki stawia się podstawowym elementom konstrukcyjnym podatku, tj. aby były określone
w ustawie w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały.

17

Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
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Ilość zarzutów jakie można postawić prewspółczynnikom z Rozporządzenie MF jak chociażby
brak zgodności z przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz skutek finansowy jego
stosowania w praktyce, rodzą nieodparte wrażenie co do jedynego celu jaki przyświecał
pomysłodawcom takiego rozwiązania i przyświeca obrońcom jego stosowania na gruncie
indywidualnych interpretacji podatkowych w tym zakresie. Nadzieję na bliższe przyjrzenie się
funkcjonowaniu prewspółczynnika w praktyce i jego częściową niezgodność z zasadą neutralności
podatku VAT stwarza fakt, że staje się on problemem nie tylko samorządów ale także podmiotów
funkcjonujących w sektorze państwowym jak np. publiczne radio i telewizja18.
Piotr Balcerek
Skarbnik Gminy
Janowiec Wielkopolski

18

Ł. Zalewski, P. Dudek, Problemy z prewspółczynnikiem.

Tabela. Kalkulacja prewspółczynnika dla samorządowego zakładu budżetowego w Gminie Janowiec Wielkopolski
Prewspółczynnik liczony dla:
Lp.

Rok bazowy 2016

1

2

Zakładu
3

Dla podstawowego
rodzaju działalności
4

Dla pozostałych
rodzajów
działalności
5

I.

Przychody zakładu opodatkowane i zwolnione, w tym:

2 070 000

1 595 500

474 500

1.

Sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków

1 571 500

1 571 500

0

2.

Odbiór nieczystości płynnych

24 000

24 000

0

3.

Utrzymanie porządku i czystości

147 500

0

147 500

4.

Utrzymanie zieleni miejskiej

102 000

0

102 000

5.

Najem lokali mieszkalnych i użytkowych

116 000

0

116 000

6.

Zimowe utrzymanie dróg

9 000

0

9 000

7.

Pozostałe usługi

100 000

0

100 000

II.

Przychody zakładu poza opodatkowaniem VAT, w tym:

1 367 800

1 307 400

60 400

1.

Odsetki od należności

10 200

8 000

2 200

2.

Odsetki od środków na rachunku bankowym

1 100

1 000

100

3.

Odszkodowania

16 000

8 000

8 000

4.

Refundacje z UP

17 000

7 000

10 000

5.

Pozostałe przychody
Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych w nieodpłatne
użytkowanie
Dotacje dla zakładu:

40 100

0

40 100

1 283 400

1 283 400

0

278 200

278 200

0

89 500

89 500

0

188 700

188 700

0

6.
III.
1.

Przedmiotowa

2.

Celowa na inwestycje

IV.

Roczny obrót z działalności wykazany w deklaracji VAT-7

2 170 300

1 695 300

475 000

V.

Przychody wykonane zakładu budżetowego

2 348 200

1 873 700

474 500

VI.

Usługi świadczone wewnątrz sektora gminnego netto:

350 800

23 200

327 600

Sprzątanie miasta

147 500

0

147 500

1.

2.

Utrzymanie zieleni miejskiej

102 000

0

102 000

3.

Sprzedaż wody, oczyszczanie ścieków

23 200

23 200

0

4.

Sprzedaż c.o.

6 200

0

6 200

5.

Remonty w lokalach mieszkalnych i użytkowych

24 900

0

24 900

6.
7.

Obsługa PSZOK

20 900

0

20 900

Pozostałe usługi

26 100

0

26 100

Roczny obrót z działalności gospodarczej - sektor gminny -dotacja przedmiotowa (IV.-VI.-III.1.)

1 730 000

1 582 600

147 400

Przychody wykonane zakładu budżetowego + dotacje dla zakładu (I.+III.)

2 348 200

1 873 700

474 500

Prewspółczynnik w %

73,67

84,46

31,06

A.

Prewspółczynnik po zaokrągleniu

74%

84%

31%

B.

Prewspółczynnik po wyłączeniu z przychodów dotacji celowych na inwestycje (poz. III.2.)

80%

94%

31%
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III. INFORMACJE
\

KALENDARIUM BUDŻETOWE
Terminy składania sprawozdań

Jednostki samorządu terytorialnego przesyłają do regionalnej izby obrachunkowej za IV kwartały
2017 r. następujące sprawozdania:
1. Sprawozdania w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Finansów:
 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej19,
 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie
operacji finansowych20,
 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych
zaliczanych do państwowego długu publicznego21.
Sprawozdania zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych są sporządzane przez
przewodniczących zarządów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań
jednostkowych jednostek im podległych oraz sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu
terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu. Sprawozdania przekazywane są do
regionalnej izby obrachunkowej wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który składa główny księgowy (skarbnik) i kierownik
jednostki (dysponent funduszu, przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego).
W przypadku braku możliwości terminowego przekazania sprawozdań spowodowanego
nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego, sprawozdania te przekazuje się najpóźniej
pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia przyczyny awarii.
Terminy przekazywania sprawozdań przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego do
regionalnej izby obrachunkowej:
1.1. Sprawozdania miesięczne

Jednostki samorządu terytorialnego składają sprawozdania:
Rb-27S – miesięczne z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu
terytorialnego,
Rb-28S – miesięczne z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu
terytorialnego
 do dnia 22 grudnia 2017 r. – za listopad 2017 r.,
 do dnia 22 stycznia 2018 r. – za grudzień 2017 r.,
19

Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1773.
21
Dz. U. Nr 298, poz. 1767.
20
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do dnia 22 lutego 2018 r. – za styczeń 2018 r.

1.2. Sprawozdania kwartalne i roczne

Do dnia 10 lutego 2018 r.
Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami – składane dysponentowi przekazującemu dotację oraz do wiadomości
regionalnej izbie obrachunkowej.
Do dnia 15 lutego 2018 r.
Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami – składane dysponentowi głównemu przekazującemu dotację oraz do
wiadomości regionalnej izbie obrachunkowej i delegaturze NIK.
Do dnia 20 lutego 2018 r.
Rb-27S – roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu
terytorialnego,
Rb-28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu
terytorialnego,
Rb-ST – roczne o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,
Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
Rb-PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gmin i miast na prawach
powiatu,
Rb-30S – roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów
budżetowych,
Rb-34S – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Do dnia 23 lutego 2018 r.
Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji
i poręczeń,
Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
Rb-UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych
wg wartości księgowej.
1.3. Korekty sprawozdań

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonych sprawozdaniach miesięcznych Rb-27S
i Rb-28S za listopad, grudzień i styczeń jednostka samorządu terytorialnego nie przekazuje do
regionalnej izby obrachunkowej korekt tych sprawozdań. Poprawne dane uwzględnia
w sprawozdaniach sporządzanych za najbliższy okres sprawozdawczy. W przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w sprawozdaniach:
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miesięcznych: Rb-27S i Rb-28S (za marzec, czerwiec, wrzesień),
kwartalnych: Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S (za I, II, III kwartały), Rb-28NWS (za I kwartał) dane
koryguje się w terminie do dnia sporządzenia sprawozdania za kolejny okres
sprawozdawczy. Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje korekty sprawozdań do
regionalnej izby obrachunkowej w ciągu 5 dni od dnia jej sporządzenia.
Korekty danych w sprawozdaniach kwartalnych (za IV kwartały) Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S
oraz rocznych Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST jednostki samorządu terytorialnego przekazują
do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 czerwca roku następującego po
roku budżetowym, z zastrzeżeniem, że korekty rocznego sprawozdania Rb-PDP wraz
z uzasadnieniem oraz rocznego sprawozdania Rb-27S, wyłącznie w zakresie danych objętych
sprawozdaniem Rb-PDP, jednostki samorządu terytorialnego dokonują do 5 lat wstecz, licząc od
końca roku budżetowego poprzedzającego rok stwierdzenia nieprawidłowości.
Korekty danych zawartych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 (za I, II i III kwartały)
dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach
sporządzonych za bieżący okres sprawozdawczy, a korekty danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ
i Rb-50 za IV kwartały jednostki samorządu terytorialnego przekazują do dysponentów środków
budżetu państwa przekazujących dotacje oraz do właściwej regionalnej izby obrachunkowej
w terminie do 25 kwietnia roku następującego po roku budżetowym.
Jednostki samorządu terytorialnego dokonujące korekty sprawozdania Rb-PDP zobowiązane są
do wypełnienia części „Uzasadnienie korekty” zgodnie z § 8 ust. 4 Załącznika Nr 39 do
rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, podając jednocześnie czy korekta
sprawozdania nastąpiła wskutek kontroli wewnętrznej czy też w wyniku kontroli zewnętrznej
przeprowadzonej m.in. przez inspektorów kontroli WKGF.
2. Sprawozdania jednostek posiadających osobowość prawną, dla których organem
założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego

Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przekazuje sprawozdania łączne Rb-Z
oraz Rb-N (sporządzone na podstawie poszczególnych grup jednostek) za IV kwartał 2017 r.
właściwej regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 25 lutego 2018 r. W przypadku
przekazywania sprawozdań zbiorczych w zakresie operacji finansowych do regionalnej izby
obrachunkowej wyłącznie w formie elektronicznej (zgodnie z § 9 ust. 3a rozporządzenia) pliki XLS
(Excel) należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym skarbnika oraz przewodniczącego
zarządu. Podpisy elektroniczne należy złożyć z wykorzystaniem oprogramowania dostarczonego
przez wystawcę bezpiecznego podpisu elektronicznego stosując format podpisu – XadES oraz typ
podpisu – odłączony. Pliki XLS ze sprawozdaniami wraz z plikami .xades zawierającymi złożone
podpisy należy przekazać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej
https://riobydgoszcz.eboi.pl. W przypadku braku podpisu elektronicznego sprawozdania w zakresie
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operacji finansowych jednostek z osobowością prawną należy przekazać do regionalnej izby
obrachunkowej w formie podpisanego dokumentu papierowego oraz elektronicznie na adres:
– jednostki pozostające w nadzorze RIO w Bydgoszczy – wersja elektroniczna na adres
sprawozdania@bydgoszcz.rio.gov.pl, dokument na adres siedziby Izby,
– jednostki w nadzorze Zespołu Zamiejscowego w Toruniu – wersja elektroniczna na adres
torun@bydgoszcz.rio.gov.pl, dokument na adres siedziby Zespołu,
– jednostki w nadzorze Zespołu Zamiejscowego we Włocławku – wersja elektroniczna na adres
wloclawek@bydgoszcz.rio.gov.pl, dokument na adres siedziby Zespołu.
2.1. Korekty sprawozdań

W przypadku zmiany stanu faktycznego w ewidencji księgowej lub w przypadku stwierdzenia
błędu w uprzednio przekazanym sprawozdaniu, jednostka niezwłocznie sporządza oraz przekazuje
korektę sprawozdania niezgodnego ze stanem faktycznym do jednostki będącej odbiorcą tego
sprawozdania. Jeżeli jednak od końca okresu sprawozdawczego upłynęło 6 miesięcy, a zmiana
stanowi mniej niż 0,001% PKB za rok budżetowy, którego sprawozdanie dotyczy (lub w przypadku
braku informacji – za ostatni znany okres) wówczas korekty sprawozdań nie należy składać.
3. Sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na
rzecz sektora finansów publicznych

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej22,
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej
pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach
przedsiębiorców we wpłatach należnych świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych23.
Organy właściwe do poboru należności sporządzają i przekazują ministrowi właściwemu do
spraw finansów sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych
na rzecz sektora finansów publicznych. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują
sprawozdania w formie elektronicznej do Departamentu Finansów Gospodarki Narodowej
w Ministerstwie Finansów za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.
Kwoty zaległości oraz kwoty odsetek w sporządzonych sprawozdaniach należy podawać
w kwotach zaokrąglonych do pełnych tysięcy złotych. Sprawozdania sporządza się w rachunku
narastającym.
Sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz
sektora finansów publicznych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia
2008 r. w tym zakresie, sporządza się tylko według stanu na koniec roku kalendarzowego
i przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku
kalendarzowego to znaczy do dnia 1 marca 2018 r.

22
23

Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1871.
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4. Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. karta nauczyciela24.
Zgodnie z art. 30a ustawy Karta nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką
samorządu terytorialnego w terminie do dnia 10 lutego zobowiązany jest do sporządzenia
sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Organ
prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przedkłada ww. sprawozdanie
w terminie 7 dni od jego sporządzenia, regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi
stanowiącemu tej jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę
jednostkę oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
Aktualny druk sprawozdania należy pobrać ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl z zakładki Finansowanie Edukacji>> Wzór formularza sprawozdania z
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2017 r. Sporządzone
sprawozdania należy przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w formie
papierowej oraz elektronicznej (e-mail), w formacie EXCEL do dnia 7 lutego 2018 r.

Ewa Chojecka
Starszy Specjalista
Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
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