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KSIĘGI RACHUNKOWE I PLAN KONT
w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych dla organu podatkowego
Urzędu Gminy Kiełczygłów
1.

Ewidencja podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych jest integralną częścią ewidencji
księgowej Urzędu Gminy Kiełczygłów i jest prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont
urzędu jako jednostki budżetowej.
2. Księgi rachunkowe obejmują:
a) dziennik,
b) konta syntetyczne księgi głównej,
c) konta ksiąg pomocniczych analitycznych i szczegółowych.
3. Dziennik służy do zapisywania w porządku chronologicznym dzień po dniu danych o operacjach
gospodarczych . Zapisy winny być kolejno numerowane, a sumy zapisów liczone kolejno w sposób ciągły
w skali roku.
4. Konta analityczne do kont syntetycznych prowadzone są według rodzajów podatków z uwzględnieniem
klasyfikacji budżetowej.
5. Konta szczegółowe prowadzone są do kont analitycznych i służą do rozrachunków:
a) z podatnikami z tytułum podatków, które podlegają przypisaniu na ich kontach,
b) z inkasentami z tytułu poboru podatków, które nie podlegają przypisaniu na kontach podatników,
c) z jednostkami budżetowymi z tytułu potrącenia kwoty z wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika wobec jednostki samorządu terytorialnego,
d) z bankami z tytułu nieprzekazania wpłat dokonanych przez podatników przelewem do banku,
e) z innymi podmiotami niebędącymi podatnikami w danym podatku lub dla których dany organ podatkowy
nie jest właściwy z tytułu nienależnie pobranych przez nich kwot w związku z rozliczeniami podatkowymi, w tym z tytułu zasądzonych od nich kwot
6. Konta szczegółowe prowadzi się z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej:
a) dla każdego podatnika i inkasenta na odrębnym koncie w każdym podatku,
b) dla każdej jednostki budżetowej, banku oraz innego podmiotu na odrębnym koncie w każdym podatku, w
związku z którym ta jednostka budżetowa, bank lub inny podmiot stał się dłużnikiem jednostki samorządu terytorialnego.
7. Dla podatków i opłat, które nie podlegają przypisaniu na kontach podatników nie prowadzi się
szczegółowych kont podatników.
8. Do ewidencji rozliczeń z tytułu podatków wprowadza się konta pozabilansowe, służące do rozrachunków z
osobami trzecimi oraz inkasentami w zakresie pobieranych przez nich wpłat z tytułu podatków
podlegających przypisaniu na kontach podatników.
9. Sumy obrotów na bilansowych lub pozabilansowych kontach szczegółowych prowadzonych do
odpowiedniego konta analitycznego powinny być zgodne z obrotami na koncie analitycznym, do którego są
prowadzone.
10. Dla prowadzenia ewidencji z tytułu podatków stosuje się księgę główną obejmującą następujące konta
syntetyczne:
Konta bilansowe
011 – Środki trwałe
020 – Wartości niematerialne i prawne
101 – Kasa
130 – Rachunek bieżący urzędu
140 – Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne
221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych
226 – Długoterminowe należności budżetowe
310 – Materiały
750 – Przychody i koszty finansowe

Konta pozabilansowe
990 – Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika
991 – Rozrachunki z inksentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na
kontach podatników
11. Przyjmuje się zasady funkcjonowania kont syntetycznych i klasyfikacji zdarzeń określone w rozdziale 2
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont
w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych
jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 112, poz. 761).

