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Szanowny Panie Prezydencie, wnioskiem z dnia 05.05.2020 roku, dor^czonym na adres
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 12.05.2020 roku, zwrocil si? Pan o udzielenie
odpowiedzi na pytanie:
Czy wydatki na powyzszy eel winny bye klasyfikowane w wydatkach majqtkowych w paragrafie 605 jako
koszt tej inwestyeji, z odpowiedni?_ ezwartq. cyfr^ paragrafu, tj. 7 przy flnansowaniu z UE 1 9 przy
finansowaniu ze srodkow Gminy, ezy tez winny bye zakiasyfikowane w ramaeh wydatkow biez^eyeh,
tj. § 401 wynagrodzenia osobowe, 411 - skiadki na ubezpieezenie spoteczne, 412 - sktadki na fundusz
pracy - z odpowiedni?_ ezwartq cyfr^ paragrafu?

Z opisu stanu faktyeznego zawartego we wniosku o udzielenie wyjasnienia wynika, ze
pracownicy Urz?du Miejsklego, ktorzy wspoipracu]^ przy realizacji projektow Inwestyeyjnych
dofinansowanych ze srodkow Unii Europejskie], otrzymuj^ dodatek specjalny za zwl?kszony zakres
obowi^zkow, na podstawie Zarz^dzenia w sprawie powoiania Zespolu Projektowego. Dodatek speejainy
stanowl wydatek kwaiifikowany danego projektu, wspotfinansowany ze srodkow europejskich i budzetu
gminy, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz Studium Wykonalnosci Inwestyeji.

Odnoszqc si? do tresci pytania, pragn? wskazac na nast?puj?ce okolicznosci.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansaeh publicznyeh (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 869 ze zm.), dochody publiczne, wydatki publiezne i przyehody, o ktoryeh mowa w art. 5
ust. 1 pkt 5, oraz srodki, o ktoryeh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kiasyfikuje si?, z zastrzezeniem ust. 2,
wedlug:
1) dziatow i rozdzialow - okreslaj?cyeh rodzaj dziatalnosei;
2) paragrafow - okreslajqcych rodzaj dochodu, przyehodu lub wydatku oraz srodkow, o ktoryeh mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
Podzialki klasyfikacyjne paragrafow wydatkow okresia zat^cznik nr 4 do Rozporz^dzenia Ministra
Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej klasyfikaeji doohodow, wydatkow,
przychodow i rozehodow oraz srodkow pochodz^cych ze zrodet zagranicznych (tekst jedn. Dz. U.
z2014r. poz. 1053 zezm.).
Zal^eznik nr4 do w/w Rozporzqdzenia, zawiera m.in. nast?puj?ce podzialki:
- § 401 „Wynagrodzenia osobowe praeownikow",
- § 411 „Skladki na ubezpieezenie spoleczne",
- § 412 ,.Skladki na Fundusz Pracy",
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- § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych".

Rozporz^dzenie nie zawiera objasnien w zakresie ujmowania wydatkow do wskazanych wyzej
podziafek klasyfikacyjnych.

W ocenie Izby, ze wzgl^du na oczywisty rodzaj wydatkow przypisanych do powyzszych
paragrafow, nie ma podstaw do zaiiczania jednego z elementow wynagrodzenia osobowego
pracownikow do wydatkow maj^tkowych, w zwi^zku z wykonywaniem przez pracownikow czynnosci
zwi^zanych z realizacjq, projektow inwestycyjnych. Wynagrodzenia osobowe pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach urz^dniczycti oraz poctiodne od tych wynagrodzen, rodzajowo jak
rowniezze wzgl^du na podstaw? prawn?_ich ponoszenla. nie stanowiq^ wydatkow maj^tkowych.

Zgodnie z tresci^ art. 28 ust. 8 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), koszt wytworzenia srodkow trwalych w budowie obejmuje ogol ich
kosztow poniesionych przez jednostk? za okres budowy do dnia biiansowego iub przyj?cia do
uzywania, w tym rowniez niepodiegaj^cy odiiczeniu podatek od towarow i usiug oraz podatek akcyzowy,
koszt obslugi zobowi?zari zaci^ganych w ceiu ich sfinansowania i zwi^zane z nim roznice kursowe,
pomniejszony o przychody z tego tytulu. Z zasady tej wynika, ze do kosztow wytworzenia danego
srodka trwalego w budowie zaiicza si? wszystkie koszty bezposrednio i posrednio zwl^zane z budowq^
srodka trwalego. Wszystkie te koszty, w tym takze wynagrodzenia pracownikow zatrudnionych przy
budowie srodka trwalego odnosi si? na konto 080 -„Srodki trwale w budowie (inwestycje)".

W zwi^zku z powyzszym, w ocenie izby, nie ma przeszkod do zaewidencjonowania
wskazanych we Wniosku wydatkow biez?cych zwi?zanych z reaiizacj^ inwestycji na koncie ksi?gowym
080, ktore sluzy do ewidencji kosztow inwestycji.
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