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algcznik nr I do zafz^dzenia Nr
Ifrezesa RIO w Kielcach z dnia ... .roku

WMOSEK O UDZIELENIE WYJASINIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA

PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7pazdziernika 1992 o regionalnych izbach obrachmkowych
(Dz. U. z 2001, Nr 55, poz. 577 z pozn. zm.)

A. ADRESAT WNIOSKU

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18,25-520 Kielce

B. DANE WNIOSKODAWCY

B.l. DANE IDENTYFIKACYJNE

Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyd w}a^ci\vy kwadrat)

X l.jednostkasamorzqdutcrytorialnego

4. zwi^k, stowafzyszenie powiat6w

2. zwiqzek mi?dzygminny

5. samorzqdowe jednostki organizacyjne
(w tym samorzqdowe osoby prawne)

3. sto\varzyszenie gmin, gmin i powiatdw

6. beneficjenci dotacji z budZetdw jst
(w zakresie Avykorzystania przyznanych dotacji)

Nazwa pelna
Urzqd Miasta i Gminy w Dalcszycach

B.2. ADRES SIEDZIBY

Powiat

Kielecki

Gmina

Daleszyce

Miejscowo56

Daleszyce

Ulica

Plac Staszica

Nr domu

9

Nr lokalu

Kod pocztowy

26-021

Poczta

Daleszyce

B.3. WSKAZANIE PRZEPISOW O FINANSACH PUBLICZIVYCH B^D^CYCH

PRZEDMIOTEM WYJASNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA
NaleZy wskaza6 jednostki rcdakcyjne przepisow \vraz z nazw^ aktu praAvnego do kaZdego zaistnia!ego stanu faktycznego lub zdaizenia pr^ziego
(bez praytaczania tre^ci przepisdw)

Zalgcznik 36 do Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczoici
budzetowej (Dz. U. 2018 poz. 109) rozdz. §3 ust. I pkt 12.



C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIALEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANOW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZEEGO (ZDARZEN PRZYSZLYCH
I PYTANIA (PYTAN)

Opis slanu faktycznego (stan6w faktycznych), zdarzenia przyszlego (zdarzeh przyszlych)

1. Podatnik zto2yi deklaracj? od srodkdw transportowych na powstanie obowigzku podatkowego na pojazd
z dniem 26.10.2018 roku, nabycie pojazdu 17.10.2018 r podatek zostal nallczony za 2 miesigce 2018 roku.
Nast?pnie zlo^yl deklaracj? w dniu 17.01.2019 r. na wyga^ni^cie obowigzku podatkowego tego pojazdu
z dat^ zbycia pojazdu dnia 27.12.2018 r.

2. Podatnik zloiyJ deklaracj? od srodkdw transportowych na powstanie obowigzku podatkowego na pojazd
z dniem 02.11.2018 roku, nabycie pojazdu 25.09.2018 r. podatek zostal naliczony za 3 miesi4ce2018 roku.
Nast?pnie zlozyl deklaracj? w dniu 19.02.2019 r. na wyga5ni?cie obowigzku podatkowego tego pojazdu
z datg zbycia pojazdu dnia 25.12.2018 r.

Pytanie (pytania) przyporzqdkowane do stanu faktycznego (stan6\v faktycznych) lub zdarzenia przyszlego (zdarzen przyszlych) przedstawionego
wyiej

1. Czy w pienvszym podanym przykiadzie nalezy wykazac skutki obnizenia gomych stawek
podatkowych za dwa miesiqce roku 2018, a w drugim przykiadzie za trzy miesiqce roku
2018 (tak jak nalicza nam program PUMA) w ewidencji ksi^gowej w zakresie wykazywania
skutkow lat ubieglych w sprawozdaniu 2019 rok?

2. Czy w podanych przykladach nie nalezy wykazywac sutkow obnizenia gomych stawek
podatkowych za rok 2018 w sprawozdaniu za 2019 rok?

D. WLASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIALEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZLEGO
Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytan) przedstawionego w cz^Sci C.

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczo^ci
budietowej (Dz. U. 2018 poz. 109) w kolumnie skutki finansowe obnizenia gdmych stawek podatk6w, udzielonych ulg
i zwolnieh (bez ulg i zwolnieh ustawowych) oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy -
Ordynacja podatkowa obliczonych za okres sprawozdawczy, dotycz^ce deklaracji na podatek za lata ubiegle oraz
korekt deklaracji na podatek za lata ubiegle wykazuje si? za okresy sprawozdawcze w roku, w ktdrym otrzymano od
podatnikdw deklaracje za lata ubiegle. W podanych przykladach nie nalezy wykazywac obnizenia gdmych stawek
podatkowych za 2018 rok poniewa2 deklaracja od srodkow transportowych zostala zloiona w roku 2019 r.
a wyga^niecie obowiqzku podatkowego pojazdu nastgpilo w miesiqcu grudniu 2018 r. W obu przykladach na koncie
podatnika nie wystgpily zmiany powodujgce wykazania w sprawozdaniu Rb 27S skutkow finansowych obnizenia
gdmych stawek podatkowych.



Data wypelnienia wniosku Imi? i nazwisko wnioskodawcy lub osoby
upowaZnionej

Podpis wnioskodawcy lub osoby
upowaZnionej

SEKREI/^R^ASTA IGMINY

LOifs/F&rens


