
WNIOSEK O UDZIELENIE WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA
PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH
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Podstawa prawna: Art. 13pkt 11 ustawy z dnia 7października 1992 o regionalnych izbach" l., k " ~

obrachunkowych (t-i. Dz. U 2012, poz. ILU_~.Ei!...~n.En.L ____..__..._.___ .___________ ..__~ 'AL
A. ADRESAT WNIOSKU 11 oV g/"r;i~~:~~l;!f~~:iel~,UL~~(),.=~25~_Klew·z
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

3. stow~sz~e gmin, gmil:owi~WX \. jednostka samorządu terytorialnego 2. związek międzygminny
4. związek, stowarzyszenie powiatów 5. samorządowe jednostki organizacyjne 6. beneficjenci dotacji z budżetów jst

(w tym samorządowe osoby prawne) ( IV zakresie wykorzystania przyznanych
dotacji)
Nazwa pełna

Gmina Kielce
B.2. ADRES SIEDZIBY

-------
Powiat Gmina Miejscowość

M.Kielce Kielce Kielce
---'-'- .-.•._.------

Ulica Nr domu Nr lokalu

Rynek l
._------_ ..._ .. ---_.__ ._.._---_._-_ ..-

Kod pocztowy Poczta

25-303 Kielce

B.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH
PRZEDMIOTEM WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA

Należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistnialego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszlego
(bez przytaczania treści przepisów)

§ 6 ust. 1 pkt 5 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek

samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 36 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju

iFinansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2019

poz. 1393).
f----

C. PRZEDSTA WIENIE ZAISTNIAłJEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW
FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH

~.
I PYTANIA (PYTAŃ)

Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)
W księgach rachunkowych Urzędu Miasta ewidencjonowane są należności budżetowe

wykazywane w sprawozdaniu RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej

jednostki budżetowej oraz w sprawozdaniu Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z

realizacją zadań z zakresu administracj i rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom

samorządu terytorialnego ustawami.

Stosownie do § 3 usL l pkt 7 załącznika nr 36 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i

Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 1". (dalej:
___________ .~ __.______ .__ .._._'._._m ..____ ·___ - -~---~-



,------------------------_._--_._--'-------------_ •..._--
Rozporządzenie) w sprawozdaniu jednostkowym Rb-27S, w odpowiednich kolumnach "Saldo

końcowe", wykazuje się należności pozostające do zapłaty, w tym zaległości netto. W kolumnie

"Zaległości netto" nie należy wykazywać zaległości płatnych w ratach ( jeżeli termin spłaty raty

nie minął), odroczonych (w przypadku gdy odroczony termin płatności nic minął), kwot objętych

wstrzymaniem decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub

odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub

restrukturyzacyj nym.

Natomiast na podstawie § 6 ust. 1 pkt 5 załącznika nr 36 do Rozporządzenia

w sprawozdaniu Rb-27 ZZ w kolumnie "Saldo końcowe" wykazuje się należności pozostałe do

zapłaty, w tym zaległości (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął).

Pyranie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionego
wyżej

Czy w sprawozdaniu Rb-27ZZ w kolumnie "Zaległości" należy wykazywać wszystkie

zaległości w tym m.in. zaległości objęte postępowaniem ugodowym, układowym lub

restrukturyzacyjnym oraz objęte wstrzymaniem decyzji na mocy postanowienia organu

podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów?

D. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO
STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO-~~~------

Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytali) przedstawionego w części C

W § 6 ust. 1 pkt 5 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów

jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 36 do Rozporządzenia ustanowiono,

że" w odpowiednich kolumnach dotyczących salda końcowego wykazuje się należności pozostałe

do zapłaty, w tym zaległości (należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty minął)

oraz nadpłaty (kwoty nadpłacone)".

Naszym zdaniem zawarte w przepisie wyjaśnienie "należności pozostałe do zapłaty, których

termin zapłaty minął" wskazuje, że w sprawozdaniu Rb 27ZZ z wykonania planu dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

jednostkom samorządu terytorialnego ustawami należy wykazywać kwotę zaległości obejmującą

wszystkie należności, których termin płatności minął, w tym m.in. zaległości objęte

postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym. W kolumnie "zaległości"

sprawozdania RB 27ZZ nie należy wykazywać należności ustalonych lub określonych w decyzji,

które objęte są wstrzymaniem decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu

administracyjnego lub odrębnych przepisów.
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Imię inazwisko wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

PREZYDENT MIASTA
Bogdan Wenta

Bogdan Wenta

Podpis wnioskodawcy lub osoby
upoważnionej

tREZYD~ ~IASJA

Bog~


