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Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej,
Stało się – między ludzi wszedł
Mistrz – Wiekuisty.
Cyprian Kamil Norwid

Szanowni Państwo,
Oddając w Państwa ręce ostatni numer Biuletynu Informacyjnego Izby w 2016 r. pragnę podziękować Państwu za
kolejny owocny rok pracy i współpracy, przede wszystkim zaś za zaangażowanie się wszystkich Państwa
w realizowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy wspólnie z samorządami naszego województwa,
informatyczny projekt e-Nadzór. We wprowadzeniu do Biuletyny Nr 3 z ubiegłego roku, mając na uwadze Nasze
wspólne, jakże budujące i niezwykle pozytywne doświadczenia związane z wdrażaniem różnych projektów
informatycznych, poprosiłem aby z równie dużą dozą zaufania przyjęli Państwo informację, że idąca z duchem
czasu Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, podejmuje nowe wyzwanie, którym jest wdrożenie nowego
elektronicznego systemu e-Nadzór, wspomagającego proces nadzoru nad podejmowanymi przez organy jednostek
samorządu terytorialnego aktami. Beneficjentami tego projektu są wszystkie podmioty uczestniczące w jego wdrożeniu.
W tym miejscu muszę przyznać, że nie byłem wolny od obaw, iż projekt którego głównym założeniem jest
dobrowolny w nim udział jednostek samorządy terytorialnego, może zakończyć się fiaskiem. Jednakże, każde
kolejne spotkanie z Państwa udziałem utwierdzało mnie w przekonaniu, że podjęte przez Izbę wyzwanie skazane
jest na sukces.
W świetle powyższego kończący się rok ma dla mnie szczególne znaczenie, zwłaszcza zaś z uwagi na fakt, że po
raz kolejny udało się Nam zrealizować wspólne przedsięwzięcie.
Jeszcze raz zatem, pragnę serdecznie podziękować Państwu za zaangażowanie w realizację projektu e-Nadzór,
w tym udział w spotkaniach, których przedmiotem była prezentacja systemu e-Nadzór, ale też za liczne
i konstruktywne uwagi, które pozwoliły sukcesywnie rozwijać funkcjonalności systemu. Wymiernym efektem
wdrożenia jest liczba aktów, które w postaci elektronicznej wpływają do Izby – w okresie od czerwca 2016 r. do
końca listopada 2016 r. na łączną liczbę 4 367 aktów przekazanych Izbie (z wyłączeniem uchwał i zarządzeń
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przekazywanych systemem BeSTi@), 2 465 wpłynęło w postaci
elektronicznej za pośrednictwem systemu e-Nadzór, w tym w poszczególnych miesiącach odpowiednio 392, 368,
232, 424, 405, 644. Efektem naszej współpracy jest przekazanie do nadzoru w miesiącu listopadzie 2/3 wszystkich
aktów w formie elektronicznej.
Życzę Państwu dużo sił w pracy dla wspólnot lokalnych i ich rozwoju. Życzę też każdemu z Państwa dużo zdrowia
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Z wyrazami szacunku
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
Tadeusz Dobek
Niech w tajemnicy Bożego Narodzenia
rodzi się dobro, miłość i pokój,
a Nowy 2017 Rok
przyniesie wiele cierpliwości
i wyrozumiałości.
Niech codzienny trud i praca
wzbogacone będą wdzięcznością, sympatią
i życzliwością ludzi.
Łamiąc się tradycyjnym opłatkiem
życzenia te składam w imieniu
pracowników Izby i swoim własnym.
Prezes Izby
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I. FINANSE SAMORZĄDÓW
POSTĘPOWANIE PRZEDEGZEKUCYJNE PODATKÓW I OPŁAT
Regulacje dotyczące przymusowego dochodzenia należności podatkowych i publicznoprawnych
stale ulegają zmianie. Warto, więc przypomnieć podstawowe zagadnienia związane z tym tematem.
Działania informacyjne wierzyciela

Przymusowe postępowanie z zaległościami podatkowymi i publicznoprawnymi reguluje
ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji1. Nie mniej ważne są przepisy wykonawcze
do ustawy. Bodaj jednym z najważniejszych dla wierzyciela, którym w odniesieniu do dochodów
podatkowych i publicznoprawnych gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, jest
rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych2. Reguluje ono
pierwsze czynności wierzyciela zmierzające do wyegzekwowania zaległości, tak zwane działania
informacyjne wierzyciela. Jeżeli zachodzi uzasadnione okolicznościami przypuszczenie, że
zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji
administracyjnej, wierzyciel może podejmować działania informacyjne wobec zobowiązanego
zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku. Działania te wierzyciel
podejmuje przed przesłaniem upomnienia lub przed przesłaniem tytułu wykonawczego,
w przypadku, gdy egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia
upomnienia. Jednak działań informacyjnych wierzyciel nie podejmie, jeżeli okres do upływu
terminu przedawnienia należności pieniężnej jest krótszy niż 6 miesięcy. Działań tych też nie
należy podejmować, jeżeli zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego
przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych po uprzednim odstąpieniu od czynności
zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych. Działania informacyjne są podejmowane
w formie pisemnej, dźwiękowej lub graficznej w szczególności przez: internetowy portal
informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail, telefon, faks. Katalog dopuszczalnych
form powiadamiania, jest katalogiem otwartym. Podjęte działania winny być rejestrowane
w postaci papierowej lub elektronicznej przez wskazania, w szczególności: formy działania
informacyjnego i daty podjęcia tego działania. Data ta będzie determinowała właściwy termin do
wysłania upomnienia.
Jak należy zauważyć, wierzyciel może, a nie musi podejmować działań informacyjnych.
Brak obowiązku doręczenia upomnienia

Do obowiązkowych działań wierzyciela należy wysłanie i doręczenie upomnienia. Co do
zasady egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do
wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające
wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania
egzekucyjnego. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia
doręczenia upomnienia. To podstawowa zasada postępowania egzekucyjnego. Wyjątki od tej
1

2

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r., poz. 599
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności
pieniężnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2367 z późn. zm.).
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zasady zapisano w rozporządzeniu w sprawie określenia należności, których egzekucja może być
wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia3. Należą do niech miedzy innymi należności,
których obowiązek uiszczenia powstaje z mocy prawa, a wysokość tych należności została
określona w ostatecznym orzeczeniu. Dochody gmin znają pięć przykładów takich należności:
podatek od nieruchomości od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
podatek rolny od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, podatek leśny
od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, podatek od środków
transportowych oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W odniesieniu do tych
dochodów możliwe jest wystawienie tytułu wykonawczego bez doręczenia upomnienia jednak
konieczne w tym przypadku jest, aby tytuł ten miał swoje umocowanie w decyzji ostatecznej
określającej wysokość zobowiązania.
Tytuł wykonawczy bez doręczenia upomnienia można też wystawić na należności wynikające
z orzeczeń, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Należnościami wynikającymi
z orzeczeń mogą być wszystkie podatkowe i publicznoprawne dochody gmin, za wyjątkiem
grzywny nałożonej w drodze mandatu przez straż gminną. Warunkiem jest to, że należności te
wynikają z wydanej przez organ podatkowy decyzji, która – mimo, iż jest decyzją nieostateczną
– posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Do tego typu należności wynikających z orzeczeń
(decyzji) może należeć zarówno podatek od nieruchomości od osób fizycznych jak i podatek od
nieruchomości od osób prawnych. Ważne, aby należność ta wynikała z decyzji. Nie może ona
wynikać tylko z deklaracji.
Następną, dopuszczoną przez ustawodawcę należnością, której tytuł wykonawczy nie musi być
poprzedzony upomnieniem jest należność pieniężna w ponownie wszczętej egzekucji
w przypadku, o którym mowa w art. 61 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Przepis ten stanowi, że w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego wszczęcie ponownej
egzekucji może nastąpić, gdy zostanie ujawniony majątek lub źródła dochodu zobowiązanego
przewyższające wydatki egzekucyjne. Odnosi się to do sytuacji umorzonego postępowania
egzekucyjnego w przypadku stwierdzenia, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
przewyższającej wydatki egzekucyjne (w praktyce mówimy o umorzeniu egzekucji z uwagi na
nieściągalność dłużnika). Przystępując do ponownej egzekucji, po ujawnieniu majątku lub źródła
dochodu dłużnika, wierzyciel nie musi – przed wystawieniem kolejnego tytułu wykonawczego
– kierować do zobowiązanego upomnienia. Może posłużyć się upomnieniem wykazanym w tytule
wykonawczym, co do którego postępowanie egzekucyjne zostało wcześniej umorzone z uwagi na
nieściągalność dłużnika.
Inny przypadkiem wszczęcia egzekucji bez doręczeniem upomnienia jest wystawienie tytułu
wykonawczego na koszty upomnienia. Jeśli do wyegzekwowania pozostają koszty upomnienia,
wierzyciel ma prawo wystawić tytuł wykonawczy na brakujące koszty upomnienia. Tytuł ten może
być poprzedzony upomnieniem na koszty upomnienia. Może również być wystawiony bez
doręczenia takiego upomnienia. Wówczas w pozycji 1. części E tytułu wykonawczego
(akt normatywny) wierzyciel powołuje rozporządzenie w sprawie wysokości kosztów upomnienia
skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej 4.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych,
których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1494
z późn. zm.).
4
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego
przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1526).
3
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Tytuł wykonawczy bez doręczonego wcześniej upomnienia może być również wystawiony na
koszty egzekucyjne oraz grzywny w celu przymuszenia nakładane w postępowaniu egzekucyjnym
obowiązków o charakterze niepieniężnym.
Upomnienie

Podstawową zasadą administracyjnego postępowania egzekucyjnego, jest doręczenie
dłużnikowi przez wierzyciela upomnienia przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.
Rozporządzenie w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych reguluje, iż
wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie niezwłocznie, w szczególności gdy łączna
wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie należności
pieniężnych przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia i nie zostały podjęte działania
informacyjne. W chwili obecnej koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł, a ich dziesięciokrotność
116,00 zł. Dlatego wójt ma obowiązek przesłać dłużnikowi upomnienie niezwłocznie, gdy łączna
wysokość należności pieniężnych wraz z odsetkami przekroczy 116,00 zł. Łączna wysokość
należności pieniężnych wraz z odsetkami, oznacza obowiązek wysłania i doręczenia upomnienia
każdemu dłużnikowi, który z tytułu wszystkich swoich zobowiązań wobec gminy wraz z odsetkami
(wszystkie niezapłacone podatki + odsetki nieobjęte wcześniejszymi upomnieniami) przekracza
kwotę 116,00 zł. Kwoty mniejsze niż 116,00 zł nie muszą być objęte upomnieniem niezwłocznie.
Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie niezwłocznie również, gdy z podjętych
działań informacyjnych w sprawie wynika, że obowiązek nie zostanie dobrowolnie wykonany.
W takim przypadku wójt wysyła upomnienie nie później niż po upływie 21 dni od dnia, w którym
po raz pierwszy podjęto działania informacyjne.
Ustawodawca nie określił jednolitego wzoru upomnienia. Jednak rozporządzenie w sprawie
postępowania wierzycieli należności pieniężnych reguluje co upomnienie winno zawierać.
Paragraf 8 rozporządzenia nie stanowi katalogu zamkniętego, dlatego wierzyciel w upomnieniu ma
prawo zamieścić jeszcze inne elementy. Obligatoryjnie natomiast, w upomnieniu musi się znaleźć:
nazwa wierzyciela i adres jego siedziby lub jego jednostki organizacyjnej; data wystawienia
upomnienia; nazwa albo imię i nazwisko zobowiązanego, do którego upomnienie jest kierowane,
adres jego siedziby albo miejsca zamieszkania oraz inne dane identyfikacyjne, o ile są znane
wierzycielowi. Takimi danymi znanymi wierzycielowi jest NIP i PESEL. W upomnieniu
obowiązkowe jest również wskazanie:
 wysokości i rodzaju należności pieniężnej, która należy uiścić, oraz okresu, którego dotyczy,
 rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej
naliczonych na dzień wystawienia upomnienia, o ile są wymagane, oraz stawki tych odsetek
obowiązującej na dzień wystawienia upomnienia, według której należy obliczyć dalsze
odsetki,
 sposobu zapłaty należności pieniężnej,
 wysokości i kosztów upomnienia,
 wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę
postępowania egzekucyjnego po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia,
 pouczenie, że w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego
powstaje obowiązek uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które zaspokajane są w pierwszej
kolejności,
 imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby działającej z upoważnienia wierzyciela.
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W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę, że ustawodawca nie nakazuje składać podpisu.
Oczywiście upomnienie może być podpisane przez osobę działającą z upoważnienia wójta, jednak
obowiązku takiego nie ma. W praktyce wierzyciele wykorzystują brak obowiązku podpisywania
upomnień, zyskując dzięki temu cenny czas.
Upomnienie może dotyczyć więcej niż jednej należności pieniężnej, jeżeli są one należne od
tego samego zobowiązanego. Nie muszą być to należności z tego samego tytułu. Jedno upomnienie
może dotyczyć podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warunek – wszystkie zaległości należne są od tego
samego zobowiązanego.
Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela.
Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą
doręczenia upomnienia. Moment doręczenia upomnienia jest niezwykle ważny. Dopiero od tego
momentu wierzyciel ma prawo, a nawet obowiązek egzekwowania kosztów upomnienia. Jeżeli
dłużnik zapłaci zaległość przed doręczeniem upomnienia, nie płaci kosztów upomnienia. Dopiero
chwila doręczenia upomnienia powoduje powstanie takiego obowiązku. O momencie doręczenia
upomnienia przesądzają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego5, do którego odsyła
art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kodeks postępowania
administracyjnego stanowi, że wierzyciel doręcza upomnienia za pokwitowaniem przez operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, przez swoich pracowników lub przez inne
upoważnione osoby lub organy. Uzupełnieniem tego przepisu zdaje się być wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gdańsku orzekający, iż organ administracji może skorzystać
z doręczenia za pośrednictwem: poczty, swoich pracowników, upoważnione osoby lub organy.
Przepisy art. 39 Kpa ani inne przepisy z rozdziału 8 Kpa nie ograniczają organu administracji
w wyborze podmiotu doręczającego pisma6.
Upomnienie doręcza się dłużnikowi, a gdy ten działa przez przedstawiciela – temu
przedstawicielowi. Jeżeli dłużnik ustanowił pełnomocnika, upomnienie doręcza się
pełnomocnikowi. Upomnienia doręczamy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej. Poza granice Unii Europejskiej upomnienie doręczamy tylko
za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pełnomocnikowi do doręczeń. Pamiętać
należy, że dłużnik zamieszkały lub mający siedzibę poza granicami Polski lub innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, jest obowiązany wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń.
W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń upomnienie pozostawia się w aktach sprawy ze
skutkiem doręczenia. Jednak, aby uznać takie doręczenie, stronę należy o tym pouczyć przy
pierwszym doręczeniu.
W toku postępowania nie tylko podatkowego, ale i egzekucyjnego czy przedegzekucyjnego,
podatnicy oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ podatkowy
o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie upomnienia pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Przesądza o tym art. 41 § 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego.
W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem, dorosłemu
domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.

5
6

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 09.12.2015 r., sygn. akt I SA/Gd 621/15 (LEX nr 1947684).

Biuletyn Informacyjny Nr 3 (87) 2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

9

Zgodnie z art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego, upomnienie awizowane uznaje
się za doręczone z upływem 14 dnia od pierwszego awizo.
W przedmiocie doręczania upomnień warto zwrócić jeszcze uwagę na możliwość doręczenia
upomnienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną7. Doręczenie takie jest możliwe, jeżeli dłużnik spełni
jeden z następujących warunków – złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez
elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej lub wystąpi do organu
administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi adres elektroniczny lub wyrazi
zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi adres
elektroniczny. Należy jednak pamiętać, że doręczenie dokonywane w formie elektronicznej
zastępuje doręczenie „tradycyjne”, stąd niedopuszczalne jest doręczenie dokumentu równocześnie
w postaci papierowej, jak i elektronicznej8.
Upomnienie, jako jeden z nielicznych przykładów, nie podlega zaskarżeniu. Skarga na
upomnienie nie podlega kognicji sądu administracyjnego. Celem upomnienia – doręczonego przed
wszczęciem postępowania egzekucyjnego – jest skłonienie zobowiązanego do dobrowolnego
wykonania obowiązku. Dzięki temu nie ma konieczności późniejszego wszczynania egzekucji.
Skoro wydanie upomnienia poprzedza wszczęcie egzekucji, to znaczy, że nie zawiera się w nim
i nie należy do niego. Sąd nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi na upomnienie z trzech
powodów: upomnienie nie jest postanowieniem, nie jest ono wydane w postępowaniu
egzekucyjnym, a jedynie przed jego wszczęciem i ustawa o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji, nie stanowi, że przysługuje na nie zażalenie. Skarga na upomnienie nie należy do
właściwości sądów administracyjnych9. Niedoręczone upomnienie może natomiast stanowić
przesłankę do wniesienia zarzutu do tytułu wykonawczego.
Problemem nurtującym zwłaszcza wierzycieli, którzy nie są jednocześnie organem
egzekucyjnym jest odpowiedź na pytanie czy koszty upomnienia można umorzyć? Wiemy
z art. 15 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, że koszty upomnienia
obciążają zobowiązanego i są pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów
upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają
ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych. Zagadnienie kosztów egzekucyjnych
zostało uregulowane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w Dziale I Rozdział
6 Koszty egzekucyjne. Wśród tych przepisów znajduje się art. 64e § 1 stanowiący o tym, że organ
egzekucyjny może umorzyć w całości lub w części przypadające na jego rzecz koszty egzekucyjne.
Tak więc koszty upomnienia mogą być umorzone w całości lub w części przez organ egzekucyjny
o ile przypadają na rzecz tego organu. Pogląd ten został potwierdzony w wyrokach Naczelnego
Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 8 marca 2013 r., sygn. akt I OSK 1661/1210, umorzenie kosztów upomnienia
mogło nastąpić na podstawie art. 64e ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Oznaczało to, że o umorzeniu tych kosztów orzekał organ egzekucyjny, natomiast kompetencji
takiej nie miał wierzyciel. Prowadziło to do sytuacji, w której na przykład wójt, będący
wierzycielem, nie posiadał kompetencji do umorzenia kosztów upomnienia doręczonego z tytułu
zaległego podatku od nieruchomości. Bowiem wójt nie posiadał kompetencji organu
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.).
Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 04.06.2014 r., sygn. akt II GSK 1197/14 (LEX nr 1467669).
9
Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 16.12.2015 r., sygn. akt II GZ 861/15 (LEX nr 1989122).
10
Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych dostępna pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
7
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egzekucyjnego (nie był organem egzekucyjnym) i nie miał podstawy prawnej do umorzenia
kosztów upomnienia. Uprawnienia te posiadał tylko organ egzekucyjny, naczelnik urzędu
skarbowego, i to tylko w odniesieniu do kosztów upomnienia przypadających na jego rzecz. Koszty
upomnienia towarzyszące zaległemu podatkowi od nieruchomości były należne wójtowi, a nie
naczelnikowi urzędu skarbowego. Dalego nawet naczelnik urzędu skarbowego nie mógł ich
umorzyć. Tezę tę potwierdzał również wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 kwietnia 2013 r., sygn. akt I OSK 1833/1211. Stanowił on, że umorzenie kosztów
powstałych na skutek wystosowania do strony upomnienia może nastąpić wyłącznie na podstawie
przepisów określających zasady umarzania kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji.
Zatem jeszcze do niedawna mieliśmy sytuację, w której brak było podstawy prawnej do
udzielenia ulgi w postaci umorzenia kosztów upomnienia przypadających wójtowi, burmistrzowi,
prezydentowi miasta, a więc wierzycielowi, który nie posiadał kompetencji organu egzekucyjnego.
Rozstrzygając spór kompetencyjny, dnia 4 sierpnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny
w Warszawie wydał postanowienie II FW 2/15, w którym stwierdził, że organ egzekucyjny może
umorzyć jedynie te koszty, które przypadają na jego rzecz (ale nie to w postanowieniu było
nowatorskie). Taką tezę wysuwały również wyroki przywołane wyżej. Nowością było wskazanie
przez Sąd na możliwość przyjęcia rozwiązań przewidzianych w ustawie o finansach publicznych12.
Chociaż bowiem sama ustawa o finansach publicznych nie stanowi wprost o umarzaniu kosztów
upomnienia, to jednak przyjąć należy, że umorzenie takie jest dopuszczalne w ramach udzielania
ulgi w zakresie „niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym” na
podstawie art. 64 tej ustawy. W świetle art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych organem
pierwszej instancji właściwym do wydawania decyzji w odniesieniu do wspomnianych należności
jest między innymi wójt. Dlatego w oparciu o postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 4 sierpnia 2015 r., sygn. akt II FW 2/15, wójt (burmistrz, prezydent miasta
oraz pozostali wierzyciela) posiada uprawnienie do wydania decyzji w przedmiocie umorzenia
kosztów upomnienia. Pamiętać w tym miejscu należy, że decyzja ta winna być wydana na mocy
art. 64 ustawy o finansach publicznych w trybie przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego, do którego odwołuje się art. 67 tej ustawy. Oznacza to, że decyzji w sprawie
umorzenia kosztów upomnienia, nie można wydać na mocy i w trybie Ordynacji podatkowej 13, tak
jak ma to miejsce w odniesieniu do zaległości podatkowych14.
Hanna Kmieciak
Redaktor Naczelna
„Prawa Finansów Publicznych”

Tamże.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
13
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm).
14
H. Kmieciak: Czy i kto może umorzyć koszty upomnienia? „Prawo Finansów Publicznych” 2016 nr 6 (56),
s. 40 – 41.
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EWIDENCJA VAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (JPK_VAT) W JEDNOSTKACH
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – KLUCZOWE PROBLEMY15
1. Geneza i podstawy prawne

Ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych
innych ustaw16 nałożono z dniem 1 lipca 2016 r. na podatników, prowadzących księgi podatkowe
przy użyciu programów komputerowych, obowiązek przekazywania na żądanie organu
podatkowego całości lub części tych ksiąg, w postaci elektronicznej.
Zgodnie z art. 193a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (dalej: o.p.)
dodanym przez ustawę nowelizującą z dnia 10 września 2015 r. W przypadku prowadzenia ksiąg
podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania
całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej
strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego
dotyczą. Z kolei art. 193a § 2 o.p. stanowi, że struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg
podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej
z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz
automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. To
właśnie dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa
w art. 193a § 2 o.p., stanowią tzw. Jednolity Plik Kontrolny17. W najprostszym rozumieniu, JPK to
zbiór danych księgowych, logistycznych i podatkowych spółki, przekazywany organowi
podatkowemu w postaci elektronicznego pliku XML, w którym dane są przedstawione w układzie
wymaganym przez Ministerstwo Finansów (struktury JPK)18. Ministerstwo Finansów
opublikowało jednocześnie siedem struktur logicznych. Jedną z tych struktur jest ewidencja zakupu
i sprzedaży VAT nazywana strukturą JPK_VAT. Strukturę JPK_VAT należy wyraźnie odróżnić
od innej struktury JPK związanej bezpośrednio z podatkiem VAT jaką jest struktura Faktury
VAT – JPK_FA.
Jak ostatnio wyjaśnił podsekretarz stanu w ministerstwie finansów: (…) przepisy art. 193a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (…) zostały wprowadzone m.in. w celu
umożliwienia automatyzacji wymiany informacji pomiędzy podmiotami prowadzącymi księgi
podatkowe a organami podatkowymi. Wprowadzenie nowej formy wymiany informacji wiąże się
na początku z poniesieniem kosztów i wysiłków organizacyjnych, jednakże po jej wdrożeniu
podmioty skorzystają z ustandaryzowanych i szybkich procedur kontrolnych. W efekcie końcowym
procedury realizowane na podstawie art. 193a Ordynacji podatkowej przyniosą korzyści w postaci
zmniejszenia uciążliwości, skrócenia czasu i kosztów kontroli. Dotyczy to zarówno podmiotów,
u których przeprowadzana jest kontrola podatkowa, jak również kontroli wydatkowania środków
publicznych, realizowanych nie tylko przez organy podatkowe. Wprowadzane rozwiązanie ma
Artykuł prezentuje wypowiedź autora, zachowując formę i treść, jaka wpłynęła do redakcji „Biuletynu
Informacyjnego”.
16
Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1649 z późn. zm.).
17
T. Krywan, Jednolity Plik Kontrolny, Komentarz praktyczny, ABC, Lex/el 2016.
18
A. Pałys, Wybrane aspekty praktyczne wdrożenia przez podatnika Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1 lipca
2016 r., Komentarz praktyczny, ABC, Lex/el 2016.
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również istotne znaczenie w kwestii standaryzacji procedur kontrolnych, a także efektywności
wykorzystania zasobów administracji podatkowej i skarbowej19.
2. Ewidencja VAT w formie elektronicznej – zakres podmiotowy

W art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
niektórych innych ustaw przewidziano, że w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca
2018 r. mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej20 (dalej: u.s.dz.g.) będą przekazywać elektroniczne
raporty z ksiąg podatkowych fakultatywnie.
W związku z koniecznością podjęcia pilnych działań związanych z uszczelnianiem systemu
VAT celem eliminacji oszustw podatkowych – jak argumentuje MF – ustawą z dnia 13 maja
2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw21 z dniem 1 lipca
2016 r. uzupełniono te rozwiązania o obligatoryjny obowiązek przesyłania (bez wezwania organu
podatkowego), jednej z ww. struktury logicznej, będącej informacją o prowadzonej ewidencji
(określanej przez MF jako JPK_VAT), o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług22 (art. 82 § 1b o.p.).
W świetle art. 82 § 1b o.p. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów
komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej
strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg
podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za
okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu,
wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.
Informację tę składa się za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego
po każdym kolejnym miesiącu i powinna być ona składana za miesiące, które przypadają od 1 lipca
2016 r., z wyjątkami wynikającymi z przepisu przejściowego zawartego w art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 13 maja 2016 r.
Przepis przejściowy art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz niektórych innych ustaw przewiduje czasowe wyłączenie niektórych podmiotów
spod obowiązku przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji w podatku VAT. Na
podstawie tego przepisu do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b o.p.:

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Leszka Skiby na interpelację nr 5911 z dnia 12 września
2016 r. Pana Posła Piotra Babiarza w sprawie regulacji przepisów prawa podatkowego dotyczących jednolitego
pliku kontrolnego w sektorze publicznym, Warszawa, dnia 27 września 2016 r., PT3.054.6.2016.AEW.436.
20
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584).
21
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2016 r., poz. 846).
22
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710).
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1) za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie są
obowiązani mali23 i średni przedsiębiorcy24 w rozumieniu u.s.dz.g.;
2) za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie są
obowiązani mikroprzedsiębiorcy25 w rozumieniu u.s.dz.g.
W konsekwencji, więc jedynie duży przedsiębiorca ma obowiązek przesyłania struktury
JPK_VAT już za lipiec 2016 r. Wystarczające dla uzyskania statusu dużego przedsiębiorcy jest
przekroczenie jednego z dwóch kryteriów: zatrudnienia (powyżej 250 osób) lub obrotowego.
W interpretacji ogólnej z dnia 20 czerwca 2016 r.26, Minister Finansów rozstrzygnął wątpliwości
dotyczące obowiązków przekazywania danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego (na żądanie
organu podatkowego) oraz przesyłania informacji o ewidencji VAT (JPK_VAT) przez podmioty,
które nie posiadają statusu przedsiębiorcy. W świetle interpretacji MF także jednostki samorządu
terytorialnego, jak i jednostki oraz zakłady budżetowe spełniające kryteria z u.s.dz.g. są zobligowane
do przekazywania danych w formatach JPK. W praktyce wiele jednostek sektora finansów
publicznych spełniając kryteria odnośnie liczby zatrudnionych kwalifikowało się do przesyłania
JPK_VAT począwszy od rozliczenia za lipiec 2016 r. (termin do 25 sierpnia 2016 r.).
Wychodząc naprzeciw sygnalizowanym trudnościom w dostosowaniu się do wymogu
obligatoryjnego składania informacji o prowadzonej ewidencji w podatku VAT (JPK_VAT) przez
podmioty tworzące sektor finansów publicznych (zwłaszcza jst) w dniu 25 sierpnia 2016 r. (czyli
w ostatnim dniu, w którym duży przedsiębiorca był zobowiązany do przesłania JPK_VAT) ogłoszone
zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu
przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej27. Na mocy tego
rozporządzenia przedłużono do dnia 31 stycznia 2017 r. niektórym podmiotom sektora finansów
publicznych (w tym jednostkom samorządu terytorialnego, samorządowym jednostkom i zakładom
budżetowym, jeżeli rozliczają się jako odrębni podatnicy VAT – tj. nie dokonano dobrowolnej
centralizacji VAT) termin na przekazanie informacji o prowadzonej ewidencji VAT składanej za
miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. W odniesieniu do
podmiotów wymienionych w rozporządzeniu ryzyko wystąpienia oszustw było niewielkie, stąd decyzja
o przesunięciu terminu składania ewidencji VAT.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów,
wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10
milionów euro (art. 105 u.s.dz.g.).
24
Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat
obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze
sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych
50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 43 milionów euro (art. 106 u.s.dz.g.).
25
Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów,
wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy
aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych
2 milionów euro (art. 104 u.s.dz.g.).
26
Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 20 czerwca 2016 r., nr PK4.8012.55.2016 (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 49).
27
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania
informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1337).
23
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3. Ewidencja VAT w formie elektronicznej – zakres danych

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT: Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących
wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na
podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na
podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone
w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku
należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku
podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do
prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120
ust. 15, art. 125, art. 130d, art. 134 oraz art. 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do
prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej28. Z dniem 1 stycznia 2017 r. podatnicy będą
obowiązani także do ewidencjonowania numeru podatkowego kontrahenta (Ministerstwo
Finansów przygotowało już nową strukturę JPK_VAT (2) mającą obowiązywać od 1 stycznia
2017 r.). Artykuł 109 ust. 3 ustawy o VAT otrzyma z dniem 1 stycznia 2017 r. następujące
brzmienie: Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od
podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz
podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są
obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia
deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać
w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości
kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej
kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do
urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji
poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na
potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
4. Ewidencja VAT a centralizacja VAT

Z problematyką przesyłania JPK_VAT wiąże się zagadnienie centralizacji VAT na gruncie
ustawy z 5 września 2016 r.29 (dalej: specustawa). Z dniem 1 stycznia 2017 r. specustawa zakłada
obowiązkową centralizację VAT, czyli definitywną utratę podmiotowości podatkowej na gruncie
VAT przez samorządowe jednostki i zakłady budżetowe. Oznacza to, iż po 1 stycznia 2017 r.
jedynie podatnik VAT, którym będzie wyłącznie JST, będzie sporządzał i przekazywał dane
wymagane od podatnika VAT, w tym dane wymagane dla JPK_VAT. Oczywiście ewidencja VAT
sporządzana przez JST będzie bazowała na wewnętrznych ewidencjach cząstkowych
sporządzanych przez jednostki i zakłady budżetowe, to tylko JST będzie formalnie ją prowadzić
i odpowiadać za dane w niej zawarte. Jeśli dokonano centralizacji dobrowolnej przed 31 grudnia
2016 r., to tylko JST jest adresatem obowiązków podatkowych na gruncie VAT.
Stosownie zaś do art. 109 ust. 3a ustawy o VAT: Podatnicy świadczący usługi, których miejscem świadczenia nie
jest terytorium kraju, są obowiązani w prowadzonej ewidencji podać nazwę usługi, wartość usługi bez podatku od
wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, uwzględniając moment powstania obowiązku podatkowego
określany dla tego rodzaju usług świadczonych na terytorium kraju. W przypadku usług, do których stosuje się
art. 28b, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19a ust. 1 - 3 i 8.
29
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania
zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454).
28
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Jednocześnie do dnia 31 grudnia 2016 r. możliwe jest dalsze rozliczanie VAT w postaci
zdecentralizowanej odrębnie przez JST i samorządowe jednostki oraz zakłady budżetowe. Stąd też
Rozporządzenie MF z 24 sierpnia 2016 r. zakłada, iż obowiązek przesłania JPK_VAT przez
samorządowe jednostki i zakłady budżetowe jest przesunięty do dnia 31 stycznia 2017 r.,
w sytuacji, gdy rozliczają się jako odrębni podatnicy VAT i oczywiście w zakresie w jakim byłyby
zobligowane do sporządzania JPK_VAT za okresy rozliczeniowe począwszy od lipca 2016 r.
Należy przy tym wyjaśnić, iż jednostka samorządu terytorialnego od dnia dokonania centralizacji
będzie zobowiązana do złożenia do 31 stycznia 2017 r. informacji o prowadzonej ewidencji przez
poszczególne jednostki organizacyjne tej jednostki samorządu terytorialnego, na których ciążył ten
obowiązek a którego nie zrealizowały przed centralizacją.
5. Wnioski

Objęcie jednostek samorządu terytorialnego zwłaszcza obowiązkiem przesyłania danych
w zakresie ewidencji VAT w formie elektronicznej (JPK_VAT) budzi liczne kontrowersje.
Wprowadzenie JPK było podyktowane koniecznością „uszczelniania podatku VAT” dzięki
szybszym i sprawniejszym kontrolom, w szczególności poprzez efektywniejsze „typowanie”
podatników do kontroli podatkowej. W przypadku jednak podmiotów, które wykonują
w dominującym stopniu zadania publicznoprawne (nie podlegające VAT) zasadność przesyłania
ewidencji VAT w formie elektronicznej mija się z celem. To nie w tym obszarze należy poszukiwać
luki w podatku VAT. Zresztą Ministerstwo Finansów deklaruje w ramach odpowiedzi na
interpelację cytowaną w opracowaniu, że przeanalizuje sugestię zawartą w wystąpieniu Pana
Posła, aby rozważyć kwestię wyłączenia z tego obowiązku podmiotów, które w dominującym
stopniu wykonują działalność w charakterze organu władzy.
dr Paweł Selera
Doradca podatkowy

EWIDENCJA ROZRACHUNKÓW Z TYTUŁU VAT
Do dochodów budżetu gminy/powiatu/województwa nie zalicza się podatku od towarów
i usług, stanowiącego dochód budżetu państwa, stosownie do art. 111 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym wpływy z tytułu należnego podatku
od towarów i usług nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz
w związku z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości30
i w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad
szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,

30

Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.
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państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej31.
Warto zwrócić uwagę na przepisy art. 28 ust. 2 i ust. 8 ustawy o rachunkowości, dotyczące
wyceny aktywów, w myśl których do ewidencji księgowej (przy zakupach lub wytworzeniu
określonych aktywów) nabyte składniki przyjmuje się w wartościach obejmujących podatek VAT
– jeżeli VAT nie podlega odliczeniu. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości cena nabycia,
to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających
odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu
powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty
bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do
używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku,
wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne
zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów,
a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się
według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Natomiast w art. 28 ust. 8
określono, że cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę
za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do
używania, w tym również: 1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek
akcyzowy; 2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi
różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Do ewidencji rozrachunków z budżetami służy konto 225 „Rozrachunki z budżetami”, na
którym należy ujmować rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług, w księgach
rachunkowych Urzędu. Opis do konta 225 – „Rozrachunki z budżetami” (pkt 34 załącznika Nr 3
do ww. rozporządzenia) nie zawiera zapisów dotyczących podatku VAT, jednak na tym koncie
– jak wskazuje nazwa – jednostki budżetowe (JB) oraz samorządowe zakłady budżetowe (ZB),
jeśli są podatnikiem tego podatku, winny dokonywać stosownych rozliczeń.
Konto 225 – „Rozrachunki z budżetami”

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu dotacji,
podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma
– zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów.
Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności
i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.
Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan
zobowiązań wobec budżetów.
Opracowując system scentralizowanych rozliczeń VAT jednostka samorządu
terytorialnego powinna uwzględnić w szczególności:
1) Katalog dochodów jednostek samorządu terytorialnego nie obejmuje wpływów z tytułu
podatku VAT stanowiącego dochód budżetu państwa, zatem w budżecie jednostki samorządu

31

Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 289 ze zm

Biuletyn Informacyjny Nr 3 (87) 2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

17

terytorialnego nie mogą wystąpić dochody klasyfikowane do paragrafu 014 „Wpływy
z podatku od towarów i usług (VAT)”,
2) System ewidencji scentralizowanych rozliczeń podatku VAT powinien zapewnić jednostce
samorządu terytorialnego odliczeniu właściwą wycenę dochodów budżetowych (bez podatku
VAT, który stanowi dochód budżetu państwa) oraz wydatków budżetowych, które nie powinny
być zawyżone o podlegający – w danym roku budżetowym podatek naliczony,
3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. nie określa szczególnych zasad
rozliczeń podatku VAT, jednak zgodnie z § 15 ustalając zakładowy plan kont, należy się
kierować następującymi zasadami:
 konta wskazane w planach kont należy traktować jako standardową liczbę kont, która
może być ograniczona jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych
niewystępujących w jednostce lub placówce albo uzupełniona o konta zgodne co do treści
ekonomicznej, w tym również przy wykorzystaniu symboli kont, które nie mają
zastosowania w jednostce;
 plan kont dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być uzupełniony, w miarę
potrzeby, o właściwe konta planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych;
 konta wskazane w planach kont ujętych w załącznikach do rozporządzenia mogą być
dzielone na dwa lub więcej kont syntetycznych;
 zakładowy plan kont powinien uwzględniać ustalenia dysponenta części budżetowej lub
zarządu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące zasad grupowania operacji
gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności;
 zakładowy plan kont powinien zapewniać możliwość sporządzenia sprawozdań
finansowych, sprawozdań budżetowych (Rb) lub innych sprawozdań określonych
w odrębnych przepisach.
Przyjęte przez jednostkę rozwiązania dotyczące centralizacji rozliczania podatku VAT
powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji przyjętych zasad (polityce)
rachunkowości.
W mojej ocenie jednostki organizacyjne objęte centralizacją powinny dokonywać
rozliczeń z jednostką samorządu terytorialnego (urząd/starostwo – na zasadach
analogicznych jak obowiązujące przy dokonywaniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
W takim przypadku podatek VAT wynikający z deklaracji cząstkowej przekazywany jest na
wyodrębniony rachunek urzędu/starostwa, który jest ewidencjonowany w ewidencji
jednostki a nie ewidencji organu. Z tego rachunku przekazywana jest także wynikające
z deklaracji cząstkowej nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym, podlegająca
zwrotowi w danym roku budżetowym.
Przy ewidencjonowaniu rozliczeń w poszczególnych jednostkach (szkoły, DPS, GOPS, urząd)
należy uwzględnić, że:
1) jednostka przelewa podatek VAT należny z subkonta dochodów, pomniejszając wpływy
paragrafu dochodów, w którym sklasyfikowana została należność z tytułu sprzedaży:
 na rachunek bieżący subkonta wydatków w części podlegającej odliczeniu,
 na rachunek urzędu skarbowego w pozostałej części.
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2) podatek VAT należny przelewa się w terminach płatności zawsze w subkonta dochodów,
pomniejszając paragraf należności głównej sprzedaży, niezależnie od tego czy należność
z tytułu sprzedaży została opłacona, czy też nie; nawet, gdyby wystąpiła wartość ujemna
w tym paragrafie.
Zasady dotyczące ewidencji operacji związanych z rozliczeniem podatku VAT na podstawie
art. 10 ustawy o rachunkowości należy określić w dokumentacji przyjętych zasad (polityce)
rachunkowości – szczególnie w zakresie kont 130, 221, 225, 760, 761.
Zapisów operacji gospodarczych w księgach rachunkowych należy dokonywać w porządku
systematycznym, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
aw szczególności operacje gospodarcze związane z rozliczeniami z urzędem skarbowym z tytułu
podatki od towarów i usług (VAT) w księgach Urzędu należy ujmować następująco:
Ewidencja sprzedaży opodatkowanej:
 wystawienie faktury VAT dotyczącej sprzedaży opodatkowanej:
Wn 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” – naliczona należność brutto
Ma 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” lub konto 760 „Pozostałe przychody
operacyjne”(np. sprzedaż majątku) - naliczona należność netto
Ma 225 „Rozrachunki z budżetami” (VAT należny),
 wpływ należności (kwota brutto zgodna z wyciągiem bankowym)
Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki” (subkonto dochodów)
Ma 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”,
Należy zauważyć, że zgodnie z opisem do konta 221 zawartym w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona
według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności
dotyczą – w mojej ocenie – do konta 221 należy prowadzić ewidencję następująco np. z tytułu
dochodów z najmu: 221-DŁUŻNIK-700-70005-0750-BudzetJST oraz 221-DŁUŻNIK-70070005-0750-VAT (B.PANSTWA).






Ewidencja zakupów (koszty, nakłady inwestycyjne) gdy VAT podlega odliczeniu:
wpływ faktury VAT dotyczącej zakupów lub kosztów, zawierającej podatek VAT naliczony
podlegający odliczeniu od podatku należnego:
Wn 225 „Rozrachunki z budżetami” (VAT naliczony),
Wn właściwe konto kosztów (401-409) lub konto 080 – wartość netto,
Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” – wartość brutto (z VAT) lub Ma 240
zapłata za fakturę VAT dotycząca zakupów lub kosztów (kwota brutto zgodna z wyciągiem
bankowym):
Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami” lub Wn 240 „Pozostałe należności”
Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki” (subkonto wydatków)
Ewidencja rozliczeń VAT w podległej jednostce
w przypadku, gdy VAT należy jest wyższy niż VAT naliczony: przekazanie do
urzędu/starostwa podatku VAT na podstawie wyciągu bankowego:
Wn 225 „Rozrachunki z budżetami” (rozrachunki z z tytułu VAT),
Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki” (subkonto wydatki)
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oraz dodatkowo na podstawie polecenia księgowania techniczny zapis ujemny służący
zmniejszeniu kwoty poniesionych wydatków i uzyskanych dochodów (w pełnej kwocie VAT
należnego za dany miesiąc ze znakiem „minus”):
Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki” (subkonto dochodów),
Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki” (subkonto wydatki).


w przypadku, gdy VAT naliczony jest wyższy niż VAT należny, a jednostka uzyskała zwrot
podatku z urzędu skarbowego – wpływ zwrotu podatku VAT z urzędu / starostwa na podstawie
wyciągu bankowego (kwota zwrotu)
Wn 130 „Rachunek bieżący jednostek budżetowych” (subkonto dochodów)
Ma 225 „Rozrachunki z budżetami” (rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT),
oraz dodatkowo na podstawie polecenia księgowania techniczny zapis ujemny służący
zmniejszeniu kwoty poniesionych wydatków i uzyskanych dochodów (w pełnej kwocie VAT
naliczonego za dany miesiąc ze znakiem „minus”)
Wn 130 „Rachunek bieżący jednostki” (subkonto dochodów)
Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki” (subkonto wydatki).

Sporządzając sprawozdania budżetowe na podstawie ksiąg rachunkowych (Rb-27S i Rb-28S)
wykazane w nich kwoty dochodów i wydatków wykonanych, powinny być – w mojej ocenie –
kwotami netto wynikającymi z ewidencji księgowej, co umożliwi ujmowanie zdarzeń według
wyżej przedstawionego schematu księgowań.
Za prawidłowy uważam następujący sposób ujmowania VAT w planie finansowym jednostki
organizacyjnej i uchwale budżetowej JST:
1. dochody budżetowe – planuje się netto (pomniejszone o VAT należny);
2. wydatki budżetowe – planuje się brutto (łącznie z VAT);
3. VAT naliczony (jeżeli istnieje możliwość odliczenia w bieżącej deklaracji) pomniejsza
realizację wydatków budżetowych;
4. korekty deklaracji VAT-7 skutkujące zwrotem VAT naliczonego za lata ubiegłe stanowią
dochody budżetowe (paragraf 0970 klasyfikacji dochodów).
Przykład dotyczący rozliczeń VAT w urzędzie gminy (UG) po centralizacji.
Urząd Miasta/Gminy (UG) posiada odrębny rachunek bankowy dla dochodów budżetu oraz
odrębny dla wydatków budżetu. Ponadto, od 01.01.2017 r., UG posiada w banku odrębny rachunek
dla rozliczeń podatku VAT w ramach centralizacji. Środki na rachunkach bankowych zgodnie
z zakładowym planem kont są ujmowane na koncie 130 „rachunek bieżący jednostki”, do którego
prowadzona jest ewidencja analityczna według rachunków bankowych 130/D, 130/W i 130/V. Do
kont analitycznych 130/D i 130/W prowadzone są również według podziałek klasyfikacji
odpowiednio kartoteki dochodów i wydatków.
Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług są ujmowane na koncie 225 „Rozrachunki
z budżetami” w ewidencji Urzędu jako jednostki. Do konta 225 jest prowadzona ewidencja
analityczna:
1) 225/VAT należny UG
2) 225/VAT naliczony UG

20

3)
4)
5)
6)

Biuletyn Informacyjny Nr 3 (87) 2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

225/VAT rozliczenie UG
225/Urząd Skarbowy (VAT)
225/Szkoła Nr 1 ewidencja analityczna do konta 225
225/MOSiR
wg poszczególnych jednostek
organizacyjnych jst

W UG wystąpiły następujące operacje gospodarcze:
1) Wystawiono fakturę VAT za wynajem lokalu użytkowego [70005 § 0150]
a) wartość netto
1 000 zł
b) należny podatek VAT
230 zł
c) wartość brutto (do zapłaty)
1 230 zł
2) Otrzymano fakturę VAT za energie elektryczną, z której wg prewspółczynnika część podatku
VAT podlega odliczeniu [75023 § 4260]
a) wartość brutto faktury
830 zł,
b) VAT podlegający odliczeniu (obliczaniu)
80 zł,
c) wartość netto (a – b)
750 zł.
3a)
3b)
4)
5)

WB – otrzymano środki na wydatki
WB – zapłacono fakturę za energię
WB – najemca uregulował fakturę (z pkt 1)
PK – przeksięgowano rozliczenia z tytułu VAT
a) VAT należny
b) VAT naliczony

830 zł,
830 zł,
1 230 zł.
230 zł,
80 zł.

Według „cząstkowej” deklaracji VAT Urzędy Gminy zobowiązanie z tytułu VAT
wynosi 150 zł (230 zł – 80 zł)
5c) WB – z rachunku 130/D przekazano na 130/V kwotę VAT do zapłaty 150 zł
6) Szkoła Nr 1 przekazała cząstkową
deklarację VAT, z której wynika nadwyżka
VAT należnego nad naliczonym
(VAT do zapłaty)

100 zł

7) MOSiR przekazał cząstkową deklarację VAT,
z której wynika nadwyżka VAT naliczanego
nad należnym (nadpłata z tytułu VAT)

50 zł

8) Szkoła Nr 1 (WB) przekazała podatek VAT podlegający wpłacie 100 zł
9) UG przekazał z rachunku bankowego 130/VAT podatek VAT podlegający wpłacie do Urzędu
Skarbowego [150 zł + 100 zł – 50 zł]
10) UG – przekazano na rachunek budżetu zrealizowane dochody
budżetu jednostki samorządu terytorialnego

1 000 zł
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225/NALEŻNY UG

221-70005-0750

5a) 230 zł

1a) 1 000 zł 1 230 zł (4
1b) 230 zł

225/NALICZONY UG

7) 50 zł
9) 200 zł

201-75023-4260

2c) 750 zł

3b) 830 zł

830 zł (2a

(na konto
860)

(na konto
860)
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130/W /75023-4260
3) 830 zł 830 zł (3b
12) 80 zł
12a)- 80 zł -80 zł (12a
80 zł (13
830 zł

13) 80 zł
14b) 750 zł

W

830 zł (3a

830 zł z czego
750 zł – wydatki, § 4260
80 zł – zwrot środków

130/D /70005-0750

225/Szkoła Nr 1

130/VAT
5c) 150 zł
8) 600 zł
8) 100 zł

4) 1 230 zł 150 zł (5c
5c) - 150 zł - 150 zł (5c
1 000 zł (10
80 zł (13
12) - 80 zł
- 80 zł (12

1 000 zł
Rb-27S

150 zł (5c
100 zł (6

401-75023-4260

1 000 zł (1a

80 zł (5b

225/US (VAT)

230 zł (5a

720-70005-0750

80 zł

2b)

230 zł (1b

225/ROZLICZENIE UG
5b) 80 zł
5c) 150 zł
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6)

200 zł (9
50 zł (11

100 zł

600 zł (8
100 zł (8

1 000 zł
przekazane
dochody

225/MOSiR
7) 50 zł
11) 50 zł

222
10) 1 000 zł 1 000 zł (14a

50 zł (7
800 zł
14a) 1 000zł

11) WB – przekazano z rachunku 130/VAT na rachunek MOSiR
wynikającą z cząstkowej deklaracji VAT
MOSiR nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym
12) WB – przekazano z rachunku dochodów (130/D)
na rachunek wydatków (130/W) równowartość podatku VAT
podlegającego odliczeniu
13) WB – zwrócono niewykorzystane środki na wydatki

750 zł (14b

50 zł

80 zł

80 zł
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14) zaksięgowano sprawozdania
a) Rb-27S o dochodach
b) Rb-28S o wydatkach

1 000 zł
750 zł.
Damian Grzelka
Zastępca Naczelnika WKGF
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

REALISTYCZNOŚĆ WIELOLETNICH PROGNOZ FINANSOWYCH W OCENIE
SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH
1. Wstęp

Jednym z ustawowych instrumentów wieloletniego planowania finansowego w jednostkach
samorządu terytorialnego (jst) jest wieloletnia prognoza finansowa (wpf). W swych zamierzeniach
powinna ona łączyć wieloletnie zamierzenia inwestycyjne z rocznymi budżetami. Wprowadzenie
wpf, jako obligatoryjnego dokumentu, stanowiącego obok uchwały budżetowej, ustawowe
podstawy prowadzenia gospodarki finansowej jst zostało ocenione pozytywnie, zarówno przez
przedstawicieli świata nauki, jak też praktyków, szczegółowe rozwiązania zostały poddane jednak
dość poważnej krytyce. Powszechnym zarzutem był (i ciągle jest) enigmatyczny wymóg
realistyczności prognoz. Na nieostrość tego pojęcia wskazywały między innymi regionalne izby
obrachunkowe (RIO). Nieostrość ta może powodować poważne trudności w działalności
nadzorczej32. Wyroki sądów administracyjnych potwierdziły trafność tych obaw.
Niniejszy tekst stanowi przegląd tez wynikających z wybranych wyroków wojewódzkich
sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Przedstawiony
poniżej przegląd stanowisk ma z racji założonego rozmiaru publikacji charakter syntetyczny
i uproszczony i ma na celu wskazanie potrzeby pogłębionej debaty w tym temacie.
2. Realność prognoz w ocenie wojewódzkich sądów administracyjnych

Jako jeden z pierwszych z wymogiem realistyczności wpf zmierzył się Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Szczecinie rozpatrując skargę na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie, unieważniającą uchwałę zmieniającą wpf.
W swym rozstrzygnięciu RIO w Szczecinie stwierdziła, że co prawda z uchwały zmieniającej
WPF wynika, że gmina nie przekracza ustawowych wskaźników spłaty zobowiązań, niemniej jest
to obraz pozorny – relacje zostaną zachowane jedynie przy realizacji dochodów ze sprzedaży
mienia komunalnego na zaplanowanym poziomie. W przypadku niezachowania tych relacji rada
gminy nie będzie mogła uchwalić budżetu. Organ nadzoru stwierdził, że objaśnienia, stanowiące
element uchwały, nie tylko nie uprawdopodabniają realności prognozy, ale wskazują wręcz na
konieczność podjęcia działań w zakresie urealnienia dochodów gminy. Kolegium RIO
w Szczecinie stwierdziło, że uchwała w istotny sposób narusza zapisy art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (uofp) oraz orzekło o jej nieważności. Gmina
skorzystała z przysługującego jej prawa do złożenia skargi.

32

Spełnianie przez jednostki samorządu terytorialnego relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, Krajowa
Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Warszawa 2013.
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WSA w Szczecinie w uzasadnieniu do wyroku33 stwierdził, że wymóg realistyczności
prognozy oznacza, że powinna się ona opierać na przesłankach umożliwiających realną ocenę
kształtowania się sytuacji finansowej danej jst w okresie, którego dotyczy prognoza. Jako że ustawa
nie przedstawia tych przesłanek, tak więc ocena przyszłej sytuacji finansowej jst należy całkowicie
do jej organu stanowiącego. Tym samym WSA w Szczecinie powielił pogląd wyrażony przez
prof. C. Kosikowskiego w komentarzu do ustawy o finansach publicznych 34. Sąd stwierdził
jednocześnie, że zastrzeżenia RIO w Szczecinie w zakresie realistyczności zaplanowanych
dochodów nie wskazywały, jaki przepis prawa został złamany a ponadto, że rozważania na temat
osiągnięcia, lub też nie, określonych dochodów nie mają znaczenia w sprawie, gdyż są czysto
teoretyczne, zaś kwestia możliwości uchwalenia budżetu w latach przyszłych nie jest przedmiotem
sprawy.
Ze wskazanego wyroku wynikały dwie, niezmiernie ważne tezy:
1) przesłanka realizmu wpf adresowana jest do jst,
2) wskazanie przez organ nadzoru naruszenia art. 226 ufp musi być powiązane z naruszeniem
innego przepisu prawnego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku 35 z dnia 11 marca 2014 roku
rozpatrując skargę na uchwałę Kolegium RIO w Warszawie w pełni podzielił poglądy wyrażone
przez WSA w Szczecinie. Ponadto, sąd stwierdził, że czynione przez organ nadzoru rozważania na
temat osiągnięcia lub nie danej wielkości długu czy też określonych dochodów są czysto
teoretyczne i oparte na domniemaniach. Działania RIO w Warszawie ocenione zostały jako
wkraczające w niezależność jst, a ze względu na fakt, że dotyczyły oceny racjonalności, a nie
zgodności z powszechnie obowiązującym prawem – zostały uznane za niedopuszczalne. Sąd dodał
jednocześnie, że RIO nie zostały pozbawione jakiejkolwiek kontroli odnośnie uchwalania wpf
– kontrola ta powinna odbywać się na etapie projektowania tych uchwał, a więc w formie
działalności opiniodawczej.
Tezy sformułowane przez WSA w Szczecinie powielone zostały również w kolejnych
wyrokach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Rzeszowie36, w Krakowie37 i w Łodzi38.
Dodać należy, że we wskazanym wyroku WSA w Łodzi podkreślił, że ustawodawca nie
zdefiniował prawnych przesłanek, które mogłyby służyć do oceny spełnienia wymogu
realistyczności wpf. Wskazał jednocześnie, że w literaturze i judykaturze pojawiły się na ten temat
dwa poglądy, przy czym jeden (tj. ten, który podzielił sąd) określony został jako dominujący.
Wykładnia celowościowa stosowana przez izby w odniesieniu do uchwał w sprawie wpf
została oceniona przez sądy administracyjne jako niedopuszczalna – decydujące znaczenia ma
bowiem literalne brzmienie zapisów ustawowych. Linia orzecznicza wydawała się być utrwalona
– realność prognoz to postulat kierowany do organów samorządu, a jej brak w ocenie RIO nie
stanowi wystarczającej przesłanki do stwierdzania nieważności uchwały. Dodać należy, że izby
dostrzegając poważne zagrożenie wynikające w takiego stanu rzeczy podejmowały w dalszym
ciągu rozstrzygnięcia nadzorcze kwestionujące realność prognoz. Uwagi w tym zakresie zawierane
były jednak przede wszystkim na etapie opiniowania projektów uchwał w sprawie wpf.
Wyrok I SA/Sz 1129/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 listopada 2013 r.
C. Kosikowski, Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Lexis Nexis, 2010.
35
Wyrok V SA/Wa 262/14.
36
Wyrok I SA/Rz 516/14 z 22 lipca 2014 r.
37
Wyrok I SA/Kr 1969/14 z 5 marca 2015 r.
38
Wyrok I SA/Łd 568/15 z 10 września 2015 r.
33
34
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3. Realność prognoz w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Linia orzecznicza wojewódzkich sądów administracyjnych, jak już wspomniano, wydawała
się być utrwalona. RIO świadome zagrożeń wynikających z nierealistycznych prognoz składało
jednak skargi kasacyjne.
Po raz pierwszy do kwestii realistyczności wpf Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się
w wyroku z dnia 17 czerwca 2014 roku39. Sąd stwierdził, że wyłącznie prognostyczny charakter
wieloletnich prognoz finansowych powoduje, że nie mogą one stanowić podstawy dyspozycji
środkami publicznymi. Kryterium realistyczności przyjętych w nich wartości może być stosowane
wyłącznie w ujęciu formalnym, tj. ocena ta może następować tylko w zakresie zgodności
z przyjętymi wartościami uchwały budżetowej na dany rok oraz danymi dotyczącymi wielkości
już zaciągniętych zobowiązań dłużnych. W zakresie realności wartości prognozowanych
w następnych latach RIO może jedynie zwrócić uwagę na prawdopodobieństwo ich
niedoszacowania albo przeszacowania – niemniej może to zrobić tylko wówczas, gdy istnieją
uzasadnione przesłanki takich twierdzeń.
W kolejnych wyrokach Naczelny Sąd Administracyjny prezentował poglądy znacząco
odmienne. Od wskazanego wcześniej wyroku WSA w Warszawie RIO w Warszawie złożyło
skargę kasacyjną. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po jej rozpoznaniu w wyroku 40
z dnia 15 września 2015 r. uchylił zaskarżony wyrok oraz przekazał sprawę do ponownego
rozpoznania.
W uzasadnieniu do wyroku NSA zajął stanowisko wyraźnie różne od przedstawianego przez
wojewódzkie sądy administracyjne. NSA stwierdził, że dla zaistnienia nierealistycznej prognozy
nie jest konieczne powiązanie jej z naruszeniem innego przepisu prawa. Twierdzenie takie
pozbawione jest uzasadnienia prawnego. W związku z powyższym przepis art. 226 ust. 1 uofp,
wskazujący na obowiązek przedstawienia realistycznej prognozy, jest samodzielną,
materialnoprawną podstawą do orzeczenia nieważności takiej uchwały. Przepis ten, poprzez
sformułowanie realistyczna, zawiera normę prawną niedookreśloną, która pod tym kątem powinna
być wypełniona odpowiednią treścią przez jst, i w razie potrzeby z tego punktu widzenia
skontrolowana przez RIO.
Podobne stanowisko wyraził NSA w wyroku z dnia 5 kwietnia 2016 roku41. Sąd stwierdził, że
wpf nie może być dokumentem abstrakcyjnym, oderwanym od realiów jednostki, dla której jest
ona tworzona. Konieczność odpowiedniego i odpowiedzialnego planowania finansowego na
przyszłość jest bowiem bardzo istotna. W konkluzji NSA jednoznacznie stwierdził, że RIO musi
mieć realną możliwość skontrolowania uchwały w sprawie wpf. Aby zrozumieć jej charakter
i znaczenie konieczna jest wykładnia systemowo-wewnętrzna, zgodnie z którą nie można RIO
odmawiać prawa do zweryfikowania jej realności.
Zaprezentowane wyroki NSA wskazują, że sformułowane 10 września 2015 roku twierdzenie
o dominacji poglądu prezentowanego przez wojewódzkie sądy administracyjne nie jest tak
oczywiste. Dodać jednocześnie należy, że sądy administracyjne zmieniają swoje stanowisko
również w zakresie innych zagadnień związanych z tworzonymi przez samorządy prognozami42.
Wynika to zapewne z odejścia od wyłącznie literalnej wykładni przepisów, mającego swe
39

Wyrok II GSK 826/13.
Wyrok II GSK 1601/14.
41
Wyrok GSK 3517/15.
42
W zakresie ingerencji organu nadzoru w kwestie kwoty długu, sposobu jego sfinansowania oraz określania limitów
wydatków zob. wyrok II GSK 2904/15 z 5 kwietnia 2016 r.
40
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podstawy we wzroście świadomości, jak daleko idące konsekwencje mają uchwały w sprawie
WPF.
4. Zakończenie

Wieloletnie prognozy finansowe stanowią dokumenty, który dla różnych instytucji pełnią
różne role. Dla jst jest to zarówno obowiązek, jak też instrument zarządzania finansami w długiej
perspektywie. To od organów danej jst zależy, jak skuteczny i efektywny. Dla organów nadzoru
wpf rozpatrywany jest nierozerwalnie z wymogami określonymi w art. 242 - 244 ufp, stąd też
stanowi dokument, w oparciu o który wyciąga się czasem daleko idące wnioski (zastępcze ustalenie
budżetu, wezwanie do opracowania programu naprawczego). Podobnie na dokument ten zapatruje
się Minister Finansów, który ponadto wykorzystuje go w swych prognozach dotyczących całego
sektora finansów publicznych. Z punktu widzenia wszystkich wskazanych podmiotów43
niemożność kwestionowania realistyczności prognoz przez podmioty zewnętrzne powodować
może poważne, negatywne konsekwencje. Dlatego też autor niniejszego tekstu uważa, że
przedstawione wyroki NSA to krok w pożądanym kierunku a ingerencja w samodzielność jst jest
w tym przypadku w pełni uzasadniona. Linia orzecznicza wojewódzkich sądów administracyjnych
powodowała swoistą bezsilność organów nadzoru – krytyczne uwagi w zakresie realistyczności
prognoz wyrażane były przede wszystkim na etapie projektów uchwał w sprawie wpf. Nie we
wszystkich przypadkach uwagi te były jednak konsumowane przez organy jst przy formułowaniu
ostatecznego brzmienia uchwał. Powodowało to czasem tak absurdalne twierdzenia formułowane
przez samorządowców jak: sprzedaż mienia w wieloletnich prognozach finansowych to jedynie
„zabieg księgowy” – są one prognozowane, ale często nikt nie zamierza tego mienia sprzedawać44.
Przy przyjęciu poglądu wyrażonego przez wojewódzkie sądy administracyjne w stwierdzeniach
tych było niestety co najmniej ziarno prawdy. Oczywiście dodać należy, że każdy przypadek
kwestionowania realistyczności prognoz będzie musiał być odpowiednio uzasadniony, co
niewątpliwie nie będzie zadaniem łatwym.
Podnoszone w literaturze przedmiotu krytyczne uwagi na ten konstrukcji wieloletnich prognoz
finansowych nie tracą niestety na aktualności, potwierdza to również linia orzecznicza sądów
administracyjnych. Zmieniające się otoczenie powoduje, że ze wzmożoną siłą ożywają dyskusje
na temat roli organów nadzoru i kontroli w procesie gospodarowania JST mające na celu przede
wszystkim wzrost efektywności. Przyjęcie stanowiska prezentowanego przez wojewódzkie sądy
administracyjne byłby w tym przypadku niestety krokiem wstecz.
dr Daniel Jurewicz
Członek Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
Zastępca Rzecznika
Dyscypliny Finansów Publicznych pierwszej instancji

Oczywiście niezmiernie ważnym podmiotem, z punktu widzenia którego należy rozpatrywać WPF są mieszkańcy
danej jst, niemniej ze względu na rozmiar oraz charakter niniejszej publikacji element ten został pominięty.
44
Protokół nr 7 z posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2016 r.
(RIO-KA-4010-7-4/2016).
43
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ZWIĄZEK KOMUNALNY – BUDŻET CZY PLAN FINANSOWY
Instytucja związku komunalnego jest znana i stosowana od początku powołania do życia
samorządu terytorialnego w nowoczesnej Polsce. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym45 w rozdziale 7 w art. 64 - 73b reguluje zasady tworzenie, działania i likwidacji
związku międzygminnego. Identyczne rozwiązania znajdują się w rozdziale 7 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym46 (art. 65 - 72c). Od dnia 1 stycznia 2016 r. możliwe
jest również tworzenie lub przekształcanie dotychczasowych związków w związki powiatowo-gminne.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 65 ust. 1 ustawy
o samorządzie powiatowym, związek gminny, związek powiatowy lub związek powiatowo-gminny (zwany dalej związkiem komunalnym) może zostać utworzony na mocy uchwał organów
stanowiących zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. Od 1 stycznia 2016 r.
w wymienionych przepisach dodano drugie zdanie, na mocy którego związki komunalne będą
mogły również prowadzić wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek
organizacyjnych i samorządowych osób prawnych gmin i powiatów należących do związku.
W praktyce najczęściej tworzy się związki komunalne w zakresie gospodarki odpadami, turystyki,
opieki społecznej.
W działalności związków komunalnych problematyczna była kwestia interpretacji art. 73a
ustawy o samorządzie gminnym i art. 72 ustawy o samorządzie powiatowym, które w ust. 2
posiadają identyczne zapis, iż ,,plan finansowy związku uchwala zgromadzenie związku”. Nie
budzi raczej wątpliwości, że wymienione wyżej przepisy nie dotyczą planu finansowego
w rozumieniu art. 30 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych47,
jednakże przez cały czas orzecznictwo, w szczególności organów nadzoru, w różny sposób
podchodziło do aktów prawnych zgromadzeń związków komunalnych, określających zasady
rocznej gospodarki finansowej związku. Przykładem jest rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Lubelskiego z dnia 27 marca 2008 r. znak PN.II.AJar.0911-2-13(2)/08, w którym wskazano, że
statut związku międzygminnego nie może przewidywać innych terminów dla uchwalenia planu
finansowego związku niż terminy określone dla uchwalenia budżetu, jednocześnie jednak organ
nadzoru nie stwierdził naruszenia prawa poprzez samo określenie o podejmowaniu uchwał
w sprawie planu finansowego związku. Również obecnie niektóre organy nadzoru przyjmują
literalną wykładnię art. 73a ustawy o samorządzie gminnym, czego przykładem jest uchwała
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr V.40.2015 z dnia 25 lutego 2015 r., w której
działając na podstawie art. 240 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (dotyczący ustalenia przez
RIO budżetu w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w terminie ustawowym) oraz art. 73a
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Izba ustala plan finansowy Celowego Związku Gmin RXXI z siedzibą w Nowogardzie na 2015 r.
Równie bogate jest orzecznictwo organów nadzoru, uznające za prawidłowe, podejmowanie
przez organy stanowiące związków komunalnych uchwał budżetowych. Ciekawym przykładem tej
linii orzeczniczej jest uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr 4/96 z dnia
11 stycznia 1996 r., w którym nakazano:
Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.
47
Dz. U. z 2016 r. poz. 1870.
45
46
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1) skreślenie zapisu § 1 uchwały mówiącym o zatwierdzeniu „Planu rzeczowo-finansowego
MZWiK na 1996 rok” i nadanie mu brzmienia: „Uchwala się budżet Związku na 1996 rok”
– określając kwoty dochodów i wydatków,
2) załączenie do uchwały budżetowej planu finansowego, a nie projektu planu,
3) wykazanie w planie finansowym na 1996 rok dochodów i wydatków tegoż roku oraz
sklasyfikowanie ich zgodnie z zasadami klasyfikacji budżetowej.
Zatem organ nadzoru z jednej strony przyjął za prawidłową formę uchwalenie budżetu
związku, a z drugiej szczegółowy załącznik do uchwały nazwał planem finansowym. Natomiast
od roku 2011 przeważają orzeczenia organów nadzoru potwierdzające prawidłowość
podejmowania uchwał budżetowych związków komunalnych, np. uchwała RIO w Katowicach
Nr 91/IV/2016 z dnia 18 lutego 2016 r.48, uchwała RIO w Olsztynie Nr 0102-61/15 z dnia 19 lutego
2015 r.49, uchwała RIO w Kielcach Nr 17/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.50
Różnorodne stanowisko w zakresie wykładni przepisów art. 73a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym i art. 72 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym zajmuje również doktryna.
W publikacji ,,Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz” pod red. B. Dolnickiego 51, art. 72
ustawy jest rozumiany w ten sposób, że związek komunalny powinien uchwalać budżet, który
ustawodawca nazwał planem finansowym. Odpowiednie stosowanie przepisów w zakresie
gospodarki finansowej gmin oznacza, że uchwalenie przez zgromadzenie związku tylko planu
rzeczowo-finansowego lub planu własnych inwestycji nie jest działaniem wystarczającym.
Natomiast bardziej konserwatywne stanowisko zajmuje P. Chmielnicki52, który komentując
wymieniony przepis wskazuje, że art. 211 ustawy o finansach publicznych nakłada obowiązek
sporządzenia i uchwalenia budżetu na jednostki samorządu terytorialnego, ale nie na związki
komunalne i żaden przepis nie dopuszcza do stosowania rozwiązań w zakresie uchwalania budżetu
jst do związku komunalnego.
Wymienione stanowiska wskazują, że w zakresie problematyki gospodarki finansowej
związków komunalnych nie należy się opierać na wykładni literalnej szczątkowej regulacji
zawartej w przepisach ustrojowych, ale rozpatrywać problem w świetle przepisów ustawy
o finansach publicznych. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na sformułowanie art. 9 pkt 2
ustawy o finansach publicznych, gdzie w jednej jednostce redakcyjnej wymienia się jako element
sektora finansów publicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki. Zatem ustawa
stawia w przepisach ogólnych na równi wymienione jednostki. Kolejnym istotnym elementem jest
wprowadzenie w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przepisu art. 4 ust. 2,
który stanowi, iż przepisy dotyczące jednostek samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio
do związków metropolitalnych oraz związków gmin i powiatów. Jednocześnie w orzecznictwie
i piśmiennictwie nie jest sporne, że do zasad gospodarki finansowej mają zastosowanie przepisy
dotyczące tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Wobec
powyższego należy również wziąć pod uwagę, że przepisy art. 30 i art. 249 ustawy o finansach
publicznych określające zasady tworzenia planów finansowych nie mogą w żaden sposób zostać
zastosowane w stosunku do związku komunalnego.

Dz. Urz. Woj. Śląsk. poz. 1217.
Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. poz. 1851.
50
Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 533.
51
Wyd. Wolters Kluwers, 2016 r.
52
Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Wyd. LexisNexis 2013.
48
49
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Przedstawiony stan prawny prowadzi do konkluzji, że art. 73a ustawy o samorządzie gminnym
i art. 72 ustawy o samorządzie powiatowym powołują się na plan finansowy, który w przepisach
ustawy o finansach publicznych określany jest jako uchwała budżetowa. Z uwagi na charakter
odsyłający wymienionych przepisów, które w pierwszym rzędzie odsyłają do przepisów
o gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego, potwierdzony w art. 4 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych, należy uznać za prawidłowe podejmowanie przez organy stanowiące
związków komunalnych uchwał budżetowych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach
publicznych.
Mirosław Klimkiewicz
Radca Prawny
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
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II. INFORMACJE
\

WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJE
Wspólna obsługa w wyjaśnieniach regionalnych izb obrachunkowych53
Pomimo że zapisy ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
i niektórych innych ustaw obowiązują już od 1 stycznia 2016 r., problematyka związana
z tworzeniem centrum usług wspólnych cały czas budzi wiele wątpliwości i problemów.
W celu wyjaśnienia tych niejasności regionalne izby obrachunkowe wydają interpretacje mające
na celu wskazanie jednostkom podległym właściwej drogi postępowania.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z prośbą o wyjaśnienie swoich wątpliwości w przedmiotowej sprawie. Pomimo
nieprawidłowej formy zadanego pytania RIO postanowiła udzielić jednak ogólnych wyjaśnień:
(...)

Odnosząc się jednak ogólnie do przedstawionego zagadnienia, tut. Izba zwraca uwagę na
następujące okoliczności.
Przede wszystkim wskazać należy, że kluczowe regulacje prawne dotyczące poruszonej
problematyki ujęte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości54. Z art. 53 ust. 1 pierwszej z wymienionych
ustaw wynika, że kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość
gospodarki finansowej tej jednostki, natomiast art. 4 ust. 5 drugiej ustawy stanowi, że kierownik
jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie
obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również
w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości – z wyłączeniem
odpowiedzialności za przeprowadzanie inwentaryzacji w formie spisu z natury – zostaną
powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Co
jednak istotne, ww. zasady ulegają istotnej modyfikacji, w przypadku przyjęcia przez jednostkę
samorządu terytorialnego (tu: gminę) w drodze uchwały – prowadzenia tzw. wspólnej obsługi,
o której mowa w art. 10a – 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Jednocześnie w art. 10c ust. 1 tej ustawy wskazano, że zakres wspólnej obsługi nie może
obejmować kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do
dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania
i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. Natomiast ust. 2
stanowi, że w przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości
jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 10a pkt 1 i 2, są one przekazywane w całości.
Taki sposób sformułowania przepisu daje podstawy do przyjęcia stanowiska, ze organ stanowiący
nie ma możliwości, aby wybiórczo określić, które obowiązki w ww. zakresie będą przekazane,
a które pozostaną w gestii jednostki obsługiwanej. Taki kierunek interpretacyjny znajduje
53
54

Przedruk z „Rachunkowości Budżetowej” 2016 nr 22, s. 18 – 22.
Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.
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potwierdzenie m.in. w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego z dnia 9 czerwca
(nr NPII.4131.1.337.2016), gdzie wskazano, że: „Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem
[art. 10c ust. 2 – przypis własny] w przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości
i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych są one przekazywane w całości. Zatem nie istnieje
możliwość wymienienia zadań rachunkowości, które zostaną przekazane jednostce obsługującej.”.
Istotne jest zatem wykazanie, co składa się na wspomniane obowiązki z zakresu rachunkowości.
Ten zakres przedmiotowy reguluje z kolei art 4. ust. 3 ustawy o rachunkowości, gdzie ustawodawca
wskazał, że: rachunkowość jednostki obejmuje: przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,
prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy
zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, okresowe ustalanie lub sprawdzanie
drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, wycenę aktywów i pasywów oraz
ustalenie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, gromadzenie
i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania
sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą. Powyższe prowadzi do wniosku,
że powierzenie w drodze uchwały wspólnej obsługi z zakresu rachunkowości oznacza w istocie
rzeczy powierzenie w jej ramach również zadań związanych z ww. inwentaryzacją.
W konsekwencji odpowiedzialność za realizację zadań spoczywać będzie na kierowniku jednostki
obsługującej. Z tym stanowiskiem skorelowane jest uregulowanie art. 53 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych, które wprowadza odpowiedzialność kierownika jednostki obsługującej za
gospodarkę finansową oraz rachunkowość i sprawozdawczość jednostki obsługiwanej, o której
mowa w art. 10a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, w zakresie obowiązków powierzonych
stosowną uchwałą rady gminy. Wydaje się zatem, że na płaszczyźnie ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 55 za naruszenie
określonych przepisów dotyczących inwentaryzacji będzie odpowiedzialny kierownik jednostki
obsługującej.
Odnosząc się do pozostałej problematyki poruszonej w Pana wniosku wskazuję, że zgodnie
z art. 10c ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zakres wspólnej obsługi nie może obejmować
kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do
dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania
i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. Zatem niewątpliwie
zatwierdzenie do wpłaty na dowodzie księgowym określonej kwoty winno być dokonywane przez
kierownika jednostki obsługiwanej. Takie stanowisko prezentuje również Regionalna Izba
Obrachunkowa w Szczecinie w piśmie z dnia 12 lipca 2016 r. (K.0542.PZ.38.KK.2016). Wydaje
się jednocześnie, że realizacja samej dyspozycji przelewu (czynność stricte techniczna) objętej
wspomnianym dowodem księgowym może być jednak dokonywana przez upoważnionego
pracownika jednostki obsługującej. Na potwierdzenie słuszności wspomnianej tezy można
przywołać przykładowo stanowisko Głównej Komisji Orzekającej zawarte w orzeczeniu z dnia
16 lipca 2012 r. sygn. akt BDF1/4900/57/57/12/1526, gdzie wskazano, że: „Jak wielokrotnie
podkreślała GKO w swych orzeczeniach, wydatku dokonuje ten, kto zgodnie z własną wolą
rozporządza środkami finansowymi. Natomiast samo wykonanie dyspozycji środkami pieniężnymi
nie może być utożsamiane z dokonaniem wydatku w rozumieniu art. 11 ust. 1 (obecnie art. 11)
ustawy, gdyż brak w takim zachowaniu elementu oświadczenia woli. Jest to czynność
55

Dz.U. z 2013 r. poz. 168.
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organizacyjno-techniczna, a nie decyzyjna.”. Powyższe prowadzi zatem do wniosku, że samo
wykonanie przelewu określonych środków pieniężnych, po uprzednim zatwierdzeniu do wypłaty
określonego wydatku przez kierownika jednostki obsługiwanej, stanowić będzie czynność
organizacyjno-techniczną, a nie decyzyjną. Dodatkowo w kontekście ww. problematyki warto
odnotować rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 lipca 2016 r.
(nr NPII.4131.1.384.2016), gdzie wskazano, że: „(...) za sprzeczny z prawem uznać należy (...)
zgodnie z którym do zadań Miejskiego Zarządu Oświaty (dalej jako MZO) – w zakresie obsługi
finansowo-księgowej – będzie należało opracowanie na wniosek kierownika jednostki
obsługiwanej planu finansowego i jego zmian. Przepis art. 10c ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym zastrzega, że zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych m.in. do sporządzania i zatwierdzania
planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.”.
Z kolei problematyka wprowadzenia w jednostce obsługującej elektronicznego obiegu
dokumentów księgowych nie została w żadnym akcie prawnym wprost unormowana. Jednakże
ustawa o rachunkowości (art. 20 ust. 5) uznaje za dowody księgowe zapisy elektroniczne
wprowadzane automatycznie za pośrednictwem urządzeń łączności (sieci komputerowych)
poprzez odczytanie z komputerowych nośników danych lub generowanie automatycznie przez
system informacyjny rachunkowości na podstawie informacji zawartych już w księgach, poprzez
realizację odpowiednich funkcji programu. Z tego samego przepisu wynika również, że podczas
rejestrowania tych zapisów muszą zostać spełnione co najmniej następując warunki:
1) uzyskają one trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów księgowych,
2) możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich
wprowadzenie,
3) stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia odnośnych danych
oraz kompletności i identyczności zapisów,
4) dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób zapewniający
ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju dowodów
księgowych.
Wydaje się zatem, że o ile zostaną spełnione ww. wymogi oraz wymogi formalne z art. 21
ust. 1 i 1a ustawy o rachunkowości dla dowodu księgowego, o tyle wprowadzenie elektronicznego
obiegu dokumentów będzie uzasadnione. Przy wprowadzeniu wspomnianego systemu należałoby
również uwzględnić stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie niektórych
zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, stanowiące załącznik do uchwały nr 5/10 z dnia 13
kwietnia 2010 r., tego podmiotu. Warto dodać, że również w doktrynie akceptuje się ww. kierunek
rozważań. Przykładowo, w artykule pt. System informatyczny rachunkowości i jego rola w świetle
ustawy o rachunkowości autorstwa B. Kunz i A. Tymańskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu (Nauka o finansach, 3(20)-2014) wskazano, że: „Artykuł 21 ust. 1a dopuszcza
możliwość zaniechania zamieszczania na dowodzie źródłowym podpisu wystawcy dowodu lub
osoby, której wydano lub przyjęto składniki aktywów [ustawa z dnia 29 września 1994 r. ...].
Umożliwia to uznanie za dowody księgowe zapisów zdarzeń gospodarczych wprowadzonych do
systemu informatycznego i otwiera drogę do jeszcze większej automatyzacji dekretacji dowodów
księgowych.”. Podsumowując ten aspekt, wskazać jeszcze należy, że przy wprowadzaniu ww.
regulacji – aby ograniczyć ryzyko niezgodności ze stosownymi przepisami ustawy
o rachunkowości – wydaje się niezbędna ścisła współpraca osób merytorycznie zajmujących się
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sprawami rachunkowości z osobami zapewniającymi obsługę informatyczną przyszłej jednostki
obsługującej i przyszłych jednostek obsługiwanych.
Podsumowując, proszę mieć również na względzie, że we właściwości rzeczowej organu
nadzoru, jakim jest wojewoda, pozostają m.in. uchwały organów stanowiących w przedmiocie
zapewnienia wspólnej obsługi, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej,
a powołujące m.in. centra usług wspólnych. W konsekwencji może dojść teoretycznie do sytuacji
współwystępowania stanowisk obu organów nadzoru (regionalnej izby obrachunkowej
i wojewody) przejawiających się w różnych formach wyrazu i niekoniecznie ze sobą zbieżnych.
Z jednej bowiem strony właściwy rzeczowo organ nadzoru (wojewoda) jest umocowany do
realizowania funkcji nadzorczej nad wspomnianymi uchwałami, z drugiej zaś strony regionalna
izba obrachunkowa wydaje określone stanowiska odnośnie do stosowania przepisów o finansach
publicznych, w związku z realizacją ustawowo określonych zadań, w tym przypadku określonych
w art. 13 pkt 11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. (...)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku,
pismo z 28 lipca 2016 r.,
znak RP.0441/26/22/1/2016

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Wójt Gminy Przybiernów zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z
wnioskiem o wyjaśnienie zagadnień związanych ze wspólnym obowiązkiem szkół w zakresie
rachunkowości i sprawozdawczości.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, odpowiadając na pismo Pani Wójt z dnia 13
czerwca 2016 r. (znak: OW.4424.15.2016) w sprawie wspólnej obsługi szkół w zakresie
rachunkowości i sprawozdawczości, uprzejmie informuje, iż w ocenie Izby każda z jednostek
obsługiwanych, jako odrębna jednostka organizacyjna, powinna posiadać numer identyfikacji
podatkowej i rachunek bankowy oraz figurować jako nabywca na wystawianych fakturach.
Ponadto, zgodnie z przepisem art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji kierowników jednostek do
dysponowania środkami publicznymi, co oznacza, iż zatwierdzenie do wypłaty na dowodzie
księgowym powinno być dokonywane przez kierownika jednostki obsługiwanej.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie,
pismo z 12 lipca 2016 r.,
znak K.0542.PZ.38.KK.2016

Wójt Gminy Osina zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z wnioskiem
o wyjaśnienie w sprawie podmiotu określającego zakres obowiązków powierzonych jednostce
obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
Odpowiadając na pismo Pana Wójta z dnia 12 września br. (znak: FN/300/1/2016), dotyczące
wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy, uprzejmie informuję, iż przedmiotowe
zagadnienie zostało przeanalizowane przez Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 28 września
2016 r.

Biuletyn Informacyjny Nr 3 (87) 2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

33

Zgodnie z przepisem art. 10b ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
określa rada gminy. Uchwałą Nr VIII/48/2015 Rady Gminy Osina z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie wspólnej obsługi zapewnianej przez Gminę Osina, jednostce obsługującej powierzono
obsługę finansową (w tym z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i realizację zadań
głównego księgowego) oraz kadrową. W przedstawionej sytuacji, kierownik jednostki
obsługującej powinien więc określić dokumentację z zakresu rachunkowości, tj. politykę
rachunkowości oraz instrukcję inwentaryzacyjną. W ocenie Kolegium Izby, dokumentacja ta
powinna być ustalona oddzielnie dla każdej jednostki.
Określenie pozostałej dokumentacji wymienionej w Pana piśmie (tj. obiegu dokumentów
i procedury kontroli zarządczej) pozostaje we właściwości kierowników jednostek obsługiwanych,
ponieważ wykracza ona poza zakres powierzonych zadań.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie,
pismo z 3 października 2016 r.,
znak K.0542.PZ.60.KK.2016

Starosta Myśliborski zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z wnioskiem o wyjaśnienie kwestii dotyczącej zasad planowania wydatków powołanego Centrum
Usług Wspólnych.
Odpowiadając na pismo Pani Starosty z dnia 10 czerwca 2016 r. (znak pisma:
Fn.300.1.2016.MP), dotyczące zasad planowania wydatków jednostki powołanej do obsługi
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek Powiatu, określanej mianem Centrum
Usług Wspólnych, wyjaśniam, co następuje:
W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, dochody i wydatki wymienionej
jednostki organizacyjnej powinny być klasyfikowane w rozdziale 75085, za czym przemawia
utworzenie tej podziałki klasyfikacji budżetowej wraz z wprowadzeniem zmian w ustawach
ustrojowych jednostek samorządu terytorialnego, umożliwiających tworzenie wspólnej obsługi ich
jednostek organizacyjnych.
Przemawiają za tym również zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 2 marca 2010 r.56 objaśnienia do wskazanej podziałki
klasyfikacji budżetowej, według których w rozdziale tym ujmuje się wspólną obsługę
administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawie
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. W odniesieniu jednak do wydatków
związanych z realizacją zadań szczególnych, które w myśl dotychczasowych zasad powinny być
ewidencjonowane odrębnie od pozostałych wydatków jednostki obsługiwanej, jak np. wydatków
na cele określone w art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 201657 i odpowiadającym mu, wcześniejszym
art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w zw. z realizacją ustawy
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Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2199.
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budżetowej58, zasadnym wydaje się zachowanie dotychczasowego sposobu ich ewidencjonowania
i klasyfikowania do właściwych rozdziałów, jakimi w systemie oświaty, generalnie rzecz ujmując,
mogą być także specjalnie utworzone rozdziały, jak 80149 i 80150.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie,
pismo z 15 czerwca 2016 r.,
znak K.0542.ZF.37.KG.2016

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
(...) Podkreślenia wymaga, że regulacja zawarta w § 8 ust. 3 pkt 1 [uchwały Nr 119/XV/16
Rady Gminy Świerklany z 2 maja 2016 r. – przyp. red.] w zakresie wyrazów: „Rachunkowość
jednostki obejmuje” oraz lit. a - f Statutu Centrum Usług Wspólnych, stanowiącego załącznik do
przedmiotowej uchwały, jest niezgodna z art. 10c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie
bowiem z przywołanym przepisem w przypadku powierzenia obowiązków z zakresu
rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych są one przekazywane w całości.
Zatem nie istnieje możliwość wymienienia zadań z zakresu rachunkowości, które zostaną
przekazane jednostce obsługującej.
Również regulacja zawarta w § 8 ust. 3 pkt 2 w zakresie wyrazu „w szczególności” oraz w § 8
ust. 3 pkt 3 w zakresie wyrazu „w szczególności” Statutu Centrum Usług Wspólnych jest niezgodna
z art. 10b ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten stanowi bowiem, że rada gminy
ma określić w drodze uchwały zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym
w ramach wspólnej obsługi. Zatem zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej
powinien zostać określony w Statucie Centrum Usług Wspólnych w formie katalogu zamkniętego.
Regulacja zawarta w § 8 ust. 3 pkt 2 i pkt 3 1 uchwały w zakresie zwrotu „w szczególności”
powoduje niejasność i nieprecyzyjność uchwały oraz ustala otwarty katalog zadań wykonywanych
w stosunku do jednostek obsługiwanych.
Za sprzeczny z prawem uznać również należy § 8 ust. 3 pkt 3 lit. b Statutu Centrum Usług
Wspólnych, stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały, stosownie do którego Centrum
wykonuje zadania, w stosunku do jednostek obsługiwanych, w zakresie prowadzenia spraw
związanych z udzielaniem uczniom stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Zgodnie
z art. 90g ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty59, przyznawanie stypendium
za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest zadaniem dyrektora szkoły, a procedura jego
przyznawania wymaga udziału rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego (art. 90g ust. 7, 10
i 11 ustawy). Jednocześnie powyższa czynność nie mieści się w zakresie obsługi zapewnianej przez
organ prowadzący szkołę na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Powoduje to,
zdaniem organu nadzoru, że zadanie w postaci prowadzenia spraw związanych z udzielaniem
stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe nie może zostać powierzone jednostce
obsługującej szkoły.
Wątpliwości budzi również regulacja zawarta w § 8 ust. 3 pkt 3 lit. c Statutu Centrum Usług
Wspólnych, stanowiącego załącznik do przedmiotowej uchwały, stosownie do którego Centrum
wykonuje zadania, w stosunku do jednostek obsługiwanych, w zakresie przygotowywania pod
względem merytorycznym arkuszy organizacji szkół do zatwierdzenia przez Wójta Gminy.
58
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Dz. U. z 2014 r. poz. 1877.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.
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Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół60 arkusz
organizacji szkoły opracowywany jest przez dyrektora szkoły i w ocenie organu nadzoru zadanie
to nie może zostać powierzone jednostce obsługującej szkołę lub przedszkole.
Dodać również należy, że w § 8 ust. 4 Statutu Centrum Usług Wspólnych zapisano, że do zadań
Centrum należy „wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Rady Gminy lub zleconych
przez Wójta Gminy Świerklany”. Zdaniem organu nadzoru przyjęcie takiej regulacji jest
niedopuszczalne z uwagi na fakt, że zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej
w ramach wspólnej obsługi powinien zostać ujęty właśnie w uchwale podejmowanej na podstawie
art. 10b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. (...)
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
z 9 czerwca 2016 r.,
znak NPII.4131.1.337.2016
PODSTAWY PRAWNE:
 art. 53 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 art. 4 ust. 5, art. 11 ust. 2, art. 20 ust. 5, art. 21 ust. 1 i 1a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 art. 10a, art. 10b, art. 10c ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 art. 13 pkt 11 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych,
 ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

KALENDARIUM BUDŻETOWE
Terminy składania sprawozdań

Jednostki samorządu terytorialnego przesyłają do regionalnej izby obrachunkowej za IV kwartały
2016 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 budżetowej61,
 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie
operacji finansowych62,
 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych
zaliczanych do państwowego długu publicznego63.
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
Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1015.
62
Dz. U. z 2014 r. poz. 1773.
63
Dz. U. Nr 298, poz. 1767.
60
61
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terytorialnego, jako jednostki budżetowej i jako organu. Sprawozdania przekazywane są do
regionalnej izby obrachunkowej wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
bezpiecznym podpisem elektronicznym, który składa główny księgowy (skarbnik) i kierownik
jednostki (dysponent funduszu, przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego).
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
do dnia 22 grudnia 2016 r. – za listopad 2016 r.
do dnia 22 stycznia 2017 r. – za grudzień 2016 r.
do dnia 22 lutego 2017 r. – za styczeń 2017 r.
1.2. Sprawozdania kwartalne i roczne

Do dnia 10 lutego 2017 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 2017 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 2017 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 2017 r.
Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji
i poręczeń,

Biuletyn Informacyjny Nr 3 (87) 2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy

37

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 styczeń, listopad i grudzień jednostka samorządu terytorialnego korekt tych sprawozdań
nie przekazuje do regionalnej izby obrachunkowej, a tym samym do Ministerstwa Finansów.
Poprawne dane uwzględnia odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za najbliższy okres
sprawozdawczy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniach:
– 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.
Uwaga
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

Wzory sprawozdań Rb-Z, Rb-N za IV kwartał oraz wzory sprawozdań Rb-UZ i Rb-UN za rok
budżetowy w zakresie zobowiązań i należności jednostek z osobowością prawną, dla których jst jest
organem założycielskim lub nadzorującym dostępne są na stronie www.rio.gov.pl.
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
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organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedkłada sprawozdania za IV kwartał
2016 roku właściwej regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 25 lutego 2017 r.
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 nieodpowiadającego stanowi faktycznemu 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 nie należy składać korekt.
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 publicznej64,
 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 publicznych65.
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 2017 r.
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 nauczyciela66.
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
64
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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 www.rio.gov.pl i przekazać do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy w formie papierowej oraz elektronicznej (email), w formacie EXCEL do dnia
17 lutego 2017 r.
Zmiany w klasyfikacji budżetowej

Z dniem 15 września 2016 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych67. Tekst zawiera zestawienie zmian wprowadzonych
niniejszym rozporządzeniem. Wprowadzona zmiana dotyczy utworzenia nowego rozdziału
i paragrafu klasyfikacji budżetowej, które umożliwią ewidencjonowanie i monitorowanie
wpływów z podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych oraz
podatku od sprzedaży detalicznej. Zmiany obejmują wybrane rozdziały i paragrafy ujęte:
1) w załączniku nr 2 „Klasyfikacja rozdziałów” do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca
2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych, dodano Rozdział: 75658 „Wpływy z podatku od
towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych rozliczanego przez
urzędy celne”. Rozdział ten dodano w związku z wejściem w życie 1 sierpnia 2016 r. przepisów
ustawy z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych
usług68. Ustawa w zakresie podatku od towarów i usług nakłada na podmioty, które dokonują
wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, obowiązek bezpośredniego lub
pośredniego (za pomocą płatnika) rozliczania z urzędem celnym tego podatku. Wprowadzenie
nowego rozdziału ma umożliwić ewidencjonowanie i monitorowanie wpływów z tego tytułu.
2) w załączniku nr 3 „Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków
(z objaśnieniami)” do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej dodano: § 023 „Wpływy
z podatku od sprzedaży detalicznej”. Paragraf ten dodano w związku z przepisami ustawy
z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej, która weszła w życie 1 września
2016 r.69 Wprowadzenie tego paragrafu umożliwi ewidencjonowanie i monitorowanie
wpływów z tego tytułu.
Ewa Chojecka
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Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
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