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Szanowny Panie Burmistrzu, pismem z dnia 07.07.2020 roku, Zast^pca Naczelnika Wydziatu
Finansowego Rani Barbara Str^czyhska zwrocila si§ z prosb^ do Minlsterstwa Finansow o udzielenie
odpowiedzi w sprawieiwykazywania w sprawozdaniach Rb-27S oraz w sprawozdaniach Rb-PDP skutkow

finansowych zwolnieh od podatku od nieruchomosd dokonanych na podstawie podj^tej uchwaly Rady
Miejsklej we Wbszczowie w oparciu o art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych
rozwiqzaniach zwiqzanych zzapobieganiem, przeciwdzialaniem 1 zwaiczanlem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacjl kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374 z pozn. zm.).'

Ministerstwo Finansow pismem z dnia 16 lipca 2020 r., dor^czonym na adres Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach w dacie 17.07.2020 r., przestato wniosek do tutejszej Izby.

Odpowiadaj^c na to pytanie, wskazac nalezy na nast^pujqce okoiicznosci.

Przepisami art. 48 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o doptatach do oprocentowania kredytow
bankowych udzielanych przedsi^blorcom dotkni^tym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym

post^powaniu o zatwierdzenie ukfadu wzwiqzku zwyst^ieniem COVID-19 (Dz. U. z2020 r., poz. 1086),
ktora weszia w zycie 24.06.2020 r., dokonano zmiany w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 13 listopada

2003 r. 0 dochodach jednostek samorz^du terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 z pozn. zm.), poprzez

nadanie nowego brzmienia zdania drugiego, a mianowicie: „Do dochodow, ktore jednostka samorzqdu

terytorialnego mote uzyskac, zaiicza si§ takze skutki finansowe wynikajqce z zastosowania,
przewidzlanych w przeplsach prawa podatkowego, uig podatkowych oraz uig w spfacie zobowiqzan
podatkowych wpostaci umorzenia w cafosci lub w cz^scl zaieghscipodatkowych". Zmiana tego przepisu

polega na dodaniu slow „wposfac/ umorzenia w caiosci lub w cz^sci zaiegfosci podatkowych".
Maj^c na uwadze powyzszq_ zmiany ustawy o dochodach jednostek samorz^du terytorialnego,

przy sporzqdzaniu sprawozdah Rb-27S z wykonania planu dochodow budzetowych jednostki samofz^du
terytorialnego, wykazaniu b?d^ podlegaly tyiko uigi w splacle zobowi^zah podatkowych polegaj^ce na

umorzenlu caiosci lub cz^sci zaieglosci podatkowych. Zgodnie z pismem Minlsterstwa Finansow
Departamentu Finansow Samorzqdu Terytorialnego ST2.4761.8.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r.,

umorzenie zaieglosci podatkowe] powoduje rowniez umorzenie odsetek za zwlok^ w caiosci lub w cz^sci

(art. 67a § 2 Ordynacji podatkowej). W przypadku umorzenia zaieglosci podatkowe] wraz z odsetkami za
zwlok^ rozstrzygni^cie wdecyzji powinno zawlerac wskazanie zarowno kwoty zaieglosci podatkowej, jak
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i kwoty odsetek za zwlok^, ktore to rozstrzygni^cie jest niezb^dne do prawidtowego wykazania skutkow
umorzonych zalegtosci i umorzonych odsetek za zwtok? w sprawozdaniu Rb-27S.
Jednoozesnie zaznaczam, ze stosownie do § 7 ust. 4 Instrukcji sporz^dzania sprawozdan budzetowych
w zakresie budzetow jednostek samorz^du terytorialnego, stanowi^cej zat^cznik nr 36 do rozporz^dzenia
Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczosci budzetbwej (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1393 z pozn. zm.), kwoty dotyczELce skutkow obnizenia gomych stawek
podatkow, skutkow udzielonych ulg i zwolnieh oraz skutkow decyzji wydanych przez organ podatkowy na
podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa obliczanych za okres sprawozdawczy - wykazane
w odpowiednich kolumnach sprawozdania Rb-PDP powinny bye zgodne z odpowiadaj^cymi tym kwotom
skutkami, wykazanymi w sprawozdaniu Rb-27S.
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 10 zal^cznika nr 36 do w/w Rozporz^dzenla Ministra Rozwoju i Finansow,
w kolumnie "Skutki udzielonych ulg i zwolnieh..." wykazuje si? (bez ulg i zwolnieh ustawowych) skutki
finansowe wynikaj^ce ze zwolnieh I ulg w podatkach i opiatach wprowadzonych przepisami uchwat rad
gmin lub miast na prawach powlatu, wydanyml na podstawie ustawowych upowaznieh.
Zatem w ocenie izby w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-PDP w kolumnie „"Skutki udzielonych ulg
i zwolnieh..." powinny bye wykazane rowniez skutki zwolnieh wynikaj^cych z wprowadzonej przez rad?
gminy uchwaly na podstawie art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwi^zaniach
zwi^zanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z pozn. zm.).

Jednoczesnie pragn^ podkreslic, ze jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach, ktora nie posiada uprawnieh do dokonywania powszechnie obowi^zujqcej wykiadni
przepisow prawa.
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