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Pan Dominik Kraska

Dyrektor Centrum Ksztatcenia Zawodowego
w Kielcach

.  .Szanowny Panie Dyrektorze, wnioskiem z dnia 22.07.2020 roku, dor^czonym na adres

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 22.07.2020 roku, Pan! Magdalena Terelak -
glowna ksi^gowa, dziafaj^ca z upowaznienia Dyrektora, zwrocita si? o udzielenie odpowiedzi na
pytania:

1. Czy jednostka dokona prawidlowego zaklasyfikowania wydatku do § 605 przyjmuj^c, ze zakup
dokonywany jest w ramach plerwszego wyposazenia jednostki?

2. Czy prawidlowe b^dzie wowczas rozliczenie zakupionego wyposazenia z kontem Ma 800-2-9 (inne
zmniejszenia / Wn 080-08?

3. Czy prawidlowe jest ponoszenie wydatkow na wynagrodzenia z § 605, a nast^pnie po zakohczeniu
realizacjl projektu rozliczenie naktadow inwestycyjnych dotycz^cych zakupu sprz^tu 1 wyposazenia
powi^kszaj^c wartosc pozostalych srodkow o wydatki zwi^zane z zarz^dzaniem projektem?
4. Czy jednostka powinna przeniesc srodki na zakup^wszelkiego wyposazenia z wydatkow maj^tkowych
na biez^ce w ramach przedmiotowego projektu, pomimo faktu, iz jest to pierwsze wyposazenie?

Z opisu stanu faktycznego, zawartego we wniosku o udzielenie wyjasnienia wynika, ze
w maju 2020 roku rozliczono naklady inwestycyjne poniesione na budow? Centrum. Budow?
wspotfinansowano ze srodkow RPO Wojewodztwa Swi^tokrzyskiego na lata 2014-2020. Okres
realizacjl projektu - 01-.01.2017-31.05.2021. 'Przedmiotem projektu' jest utworzenie infrastruktury
kubaturowej wraz z wyposazeniem.'Obecnie trwa wyposazanie obiektu. Istnieje potrzeba zakupu wieiu
pozycji stanowi^cych pierwsze wyposazenie jednostki, m.in.-o niskiej wartosci. Ponadto zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie, do kohca realizacjl projektu b^d^ponoszone wydatki na wynagrodzenia
zespoluprojektowego. ' . ■ -

Odpowiadaj^c na to'pytanie, wskazac nalezy na nast^puj^ce okolicznosci.
Obowi^zuj^ce przepisy dotycz^ce planowania i realizacjl budzetu. nie okreslaj^ definlcji „pierwszego
wyposazenia". W tym zakresie zasadnym jest odeslanie do przepisow Rozporz^dzenia Rady MInistrow
z dnia 2 grudnia 2010 r.-w sprawie szczegolowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu
pahstwa (Dz.'U. Nr 238, poz: 1579). Zgodnie^z-§ 3''ww. rozporz^dzenia srodki na flnansowanle
inwestycji mog^ bye przeznaczane m.in. na -zakup-'lub wytworzenie we wlasnym zakresie Srodkow
trwalych bez wzgl^du- na ich wartosc oraz innych pizedmiotow - jezeli s^ plerwszym wyposazeniem

ul. Targowa 18^ 25-520 Kielce
•tel.'4136 01600' " - ' -

kielce@rio.gov.pl



obiektow b'udowlanych oraz zakup wartosci nierriaterialnych i prawnych, jezeli pierwszym
wyposazeniem obiektow budowlanych bez'wzgl^du na ich wartosc. Zgodnie z objasnieniami
zawartymi w zal^czniku nr 4 do rbzporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawls
szczegolowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodbw i rozchodow oraz ̂ rodkow pochodz^cych
ze zrodel zagranicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z pozn. zm.) z wydatkow na cele
inwestycyjne wyodr^bnione zostaly zakupy, w paragrafach: 605, 607, 611 i 613 ujmuje si§ wydatki na
inwestycje, bez'zakupow inwestycyjnych. 'ktore nalezy klasyfikowac odpowiednio w paragrafach: 606,
608,6121614. Zakupy te bdnosz^sib do sfodkow trwalych hiezaliczonych do pierwszego wyposazenia,
ktorych wartosc poczqtkowa jest wyzsza od kwoty bkreslohe] w art. 16f ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
0 podatku .ddchodowym pd osob prawnych, a odpisy amortyzacyjne od tych srodkow trwaiych nie s^

dokonywane jednorazowo lub gdy od nich' nie dokohuje si^ pdpisow amortyzacyjnych w przypadkach
okreslonych w tej ustawie. .

Zatem w ocenie Izby z powyzszego wyriika, ze wydatki pohdszone na zakup pierwszego wyposazenia
nalezy klasyfikbwac do wydatkow maj^tkowych 1 ujmowac w paragrafie 605 Wydatki inwestycyjne
jednostek budzetowych klasyfikacji wydatkow.

Centrum Ksztalcenia Zawodowego zobowi^zane jest do prowadzenia ksipg rachunkowych
zgodnie z zasadami okreslo.nymi w ustawie z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tekst jedn.
Dz.U. z'2019i r., -poz.'351 ze'zm.) oraz ustawie.z dnia'27 sierpnia 2009 r. o finansach pubiicznych,
z uwzglpdnienierti zasad wynikaj^cych, z rozporz^dzenia Ministra Rozwoju i Finansow z dnia
13 wrzesnia 2017 r. w sprawle rachunkowosci'oraz planow kont dla budzetu paristwa, budzetow
jednostek samorz^du terytoriainego; jednostek budzetowych, samorz^dowych zaktadow budzetowych,
pahstwowych funduszy celowych oraz pahstwowych jednostek budzetowych maj^cych siedzib^ poza
granicami jedhostki.(tekst jedn-. Dz. U. z 2020 r. poz. 342). W zwi^zku z powyzszym obowi^zany jest
stosowac przyj^te zasady (pbiitykp) rachunkowosci, rzeteinie i jasno przedstawiaj^c sytuacjp majqtkowp
1  finansowp oraz wynik finansowy. Zasady politykp (rachunkowosci) ustaia i aktuaiizuje kierownik
jednostki, ktory. maj^c na uwadze. § 7 ust, 2 ww.' fozpprzqdzenia Ministra Rozwoju i Finansow z dnia
13 wrzesnia 2017 r.-winien qkreslic, jakie skladniki maj^tku'bqdqpodiegaly jednorazowemu umorzeniu.
Ponadto maj^c; ria uwadze poziom istotnpsci kierownik jednostki poodejmuje decyzjq w ramach
przyjptych zasad (poiityki) rachunkowosci, co do wskazania skladnikow majptku, ktore nie s^
kiasyfikowane do srodkow trwatych i nie sp ujmowane na kontach bilansowych (tzw. niskocenne
sktadniki wyposazenia). W przypadku, gdy zgodnie z politykp rachunkowosci sktadnik maj^tku bqdzie
podlegat ewidencji ilosciowo-wartpsciowej na koncie 013 .,pozostale srodki trwale", wowczas rozliczenie
inwestycji w tym zakresie-w ewidencji ksiqgowej-'powinnb bye ujpte na stronie Wn konta 013,
w korespondencji ze' strong.'Ma konta 080 i jednoczesnie nalezy uj^c umorzenie tego sktadnika na
kontach - Wn 401 \ Ma 072, natomiast w przypadku gdy sktadnik maj^tku nie podlega ewidencji na
koncie 013. wowczas roziiczenie'nakladow na srodki^ trwale w tym zakresie nastppi zapisem Wn 800
.,Fundusz jednostki", w korespondencji ze strong Ma konta 080.

W zakresie;ujmo.wanla wydatkow na wynagrodzehia'zespolu projektowego nalezy wskazac, ze
zgodnie z pkt '6.49 .uchwaly Komitetu Sta'ndardbw Rachuhkowbsci w sprawie przyjpcia Krajowego
Standardu Rachunkowp^ci-Nr If-Srodki trwale" (Dz; Urz. MRiFz2017 r. poz. 105) kosztyutrzymania
wewn^trznej komorki ' organizacyjnej, wydzielohej'.tiwale w strukturze organizacyjnej jednostki,
powofanej do ci^tegb zarzqdzania liib obsiugl procesu b'udowy srodkow trwaiych, co do zasady maj^
charakter kdsztow zarzqdu '\og6lno-administracyjnych);' a tym samym nie s^ ujmowane w wartosci



poczqtkowej biidowanych obiektow srodkow trwafych. Jezeli jednak jednostka zapewni wiarygodny
system gromadzenia, pqmiaru i ew'{dencji, kqsztow funkojonowania takiej komorki oraz uzasadni ich
zwiqzek przyczynowo ̂ - .skutkowy z budowq obiektow,, wowczas odpowiednia czpsc tych kosztow
zwiqksza ich wartosi poczqtkpwq.. Warunkiem jest by t)yiy to koszty ponoszone po dniu
udokumentowanego rozpoczpcia biidowy. Wymaga to najczgsclej prowadzenia rejestrdw reaiizacji
poszczegolnych zadah zwiqzanych z budowqdanego.pbieldu srodka trwategg oraz terminow i czasu ich
reaiizacji. Niektora. jednostki w ceiu uprpszczehia systemii pomiaru kosztow budowy sHami wiasnymi,
dia potrzeb ustaienia kosztu wy^orzenia srodkow trwaiyCh,^tworzq komorki organizacyjne (zespoiy)
0 charakterze zadaniowym tub projektowym, zajmujqcp siq pbsiugq budowy danych obiektow srodkow
trwaiych. W omawianym przypadku wiqkszosc kosztow utizymania takiej komorki kwaiifikuje siq do
ujqcia w kosztach wytworzenia Srodkow tiiwaiych. ' Jezeii komorki te zajmujq siq zarzqdzaniem lub
obsiugq budowy wiqcej nit jednego pbiektu, wowczas. ich koszty zwiqkszajq wartosc poczqtkowq tych

obiektow, a roziiczenie kosztow utrzymania' tych komorek na obiekiy nastqpuje za pomocq

odpowiednich kiuczy roziiczenbwych..

W ocenie Izby po spelnieniu ww. warunkow wynagrodzenia jezeli s^zwi^zane przyczynowo - skutkowo

z pozyskaniem srodka trwalego mog^byc zaiiczane do wartosci poczqtkowej srodkow trwaiych niemniej
jednak-winny-bye klasyfikowane w paragrafie 401 Wynagrodzenia osobowe pracownikow klasyfikacji
wydatkow. • . /. • • = ' '
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Niertiniej'jednak, wszelkie wqtpiiwosci w powyzszym'zakresie'mozna-zglosic do Zarzqdu
Wojewodztwa'jSw/igtokrzyskiego, ktory zgodnie."z/art: O .ustawy o, zasadach reaiizacji programow
w zakresie polityki spojnosci , finansqwanycH w. perspektywie finansowej" 2014-2020 jest instytucjq,
zarzqdzajqc^RPO.

Jednpczesnie pragnq podkreslic, ze jest tojedyhie stanowisko Regionalnej izby Obrachunkowej
w Kielcach, kt6ra' nie' posiada uprawnieh do dokonyvyania powszechnie obowi^zujqcej wykladni
przepisowprawa. . ^ ;
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