ZARZĄDZENIE Nr 0152/60/06
Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu
z dnia 01 grudnia 2006 roku
w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 0152/55/06 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu
z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd
Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Krzyżanowice i jednostki
Urząd Gminy Krzyżanowice
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76
poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020)
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont
w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 112 poz. 761)
zarządzam, co następuje:
§1
W załączniku nr 3 - „Zakładowy plan kont dla ewidencji księgowej budżetu jednostki Urząd
Krzyżanowice” do Zarządzenia Nr 0152/55/06 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu
31 października 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd
Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Krzyżanowice i jednostki Urząd
Krzyżanowice wprowadza się następujące zmiany:

Gminy
z dnia
Gminy
Gminy

1. Zmienia się treść opisu konta „201 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”, który otrzymuje
brzmienie:
„ Konto służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń z tytułu dostaw, robót i usług w tym również
zaliczek w poczet dostaw oraz przedpłat za szkolenia, prenumeraty itp. do czasu rozliczenia na
podstawie faktury lub rachunku, według poszczególnych kontrahentów.
Po stronie Wn konta księgowane są wszelkie należności z tytułu dostaw i zaliczek w korespondencji
z kontem 130, zaś po stronie Ma księgowania są wszelkie zobowiązania w korespondencji z kontem
400 lub 310 oraz wpłaty należności.
Konto może wykazywać dwa salda saldo Wn określające stan należności i roszczeń i saldo Ma
określające stan zobowiązań jednostki.
Ewidencja szczegółowa do konta 201 powadzona jest komputerowo, według kontrahentów. W celu
sprawniejszego ich rozliczenia wprowadza się, w miarę potrzeb, kolejne dopiski cyfrowe do konta 201
(np. 201-1, 201-2 itd.) charakteryzujące poszczególnych kontrahentów.
Uzgodnienia salda następuje na koniec każdego miesiąca do dnia 10 następnego miesiąca.”
2. Dodaje się konta pozabilansowe 990 i 991w brzmieniu:

L.p.

konto

1.

990

Nazwa konta
Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich
odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika
Konto służy do ewidencji kwot należnych od osób trzecich
i realizacji tych zobowiązań. Księgowań dokonuje się niestosując
zasady
dwustronnego
zapisu.
Jeżeli
orzeczono
o odpowiedzialności solidarnej dwóch lub więcej osób trzecich,
dla każdej z tych osób otwiera się osobne pozabilansowe konto
szczegółowe do bilansowego konta szczegółowego tego samego
podatnika, na każdym koncie osoby trzeciej przypisując kwotę
lub kwoty wynikające z decyzji orzekającej odpowiedzialność
osób trzecich. Na poziomie pozabilansowych kont szczegółowych
księgowań dokonuje się na koncie tej osoby trzeciej, której
dotyczy dowód księgowy, z zastrzeżeniem, że wpłaty oraz zwroty

2.

991

nadpłat, księguje się równocześnie na koncie podatnika, którego
prowadzone jest konto osoby trzeciej. Stan zobowiązań
i ich realizacji określa się na podstawie zapisów na bilansowym
koncie szczegółowym, dla którego orzeczono odpowiedzialność
osoby trzeciej (osób trzecich). Gdy na bilansowym koncie
podatnika kwota zobowiązań, podlegających zapłacie przez
osobę lub osoby trzecie, zostanie zrównoważona sumą wpłat tych
osób, wtedy zobowiązanie wygasa. Tym samym wygasają
również zobowiązania osoby trzeciej (osób trzecich) z tego tytułu.
Jeżeli, w przypadku kilku osób trzecich, po wygaśnięciu
zobowiązania, na pozabilansowym koncie osoby trzeciej część
przypisanej jej kwoty należności pozostanie niezrównoważona
wpłatami tej osoby, wtedy ta część kwoty podlega odpisaniu.
Odpisania dokonuje się na podstawie dokumentu wewnętrznego
obowiązującego w Urzędzie.
Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich
podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników
Na koncie ewidencjonuje się kwoty należne do pobrania i pobrane
przez inkasentów:
1) na stronie Wn konta księguje się:
a) przypisy w wysokości należności do pobrania,
b) odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie
wpłaconej;
2) na stronie Ma konta 991 księguje się:
a) wpłaty kwot pobranych, dokonane na rachunek bieżący
urzędu,
b) wpłaty kwot pobranych, dokonane do kasy urzędu,
c) odpisy kwot należności przypisanych inkasentowi do pobrania,
ale niedobranych.
Księgowania dokonuje się na podstawie sporządzonego przez
komórkę podatków i opłat kwartalnego imiennego zestawienia
wg inkasentów wraz z wyszczególnieniem kwot.
Na koncie 991 księgowań dokonuje się nie stosując zasady
dwustronnego zapisu.
§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2007 roku.

