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Ministerstwo Finansów
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W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do regionalnych izb obrachunkowych
dotyczących interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r.
w sprawie sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 – dalej nowe rozporządzenie)
oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek
sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247) uprzejmie
proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:
1. Jak naleŜy rozumieć zapis zawarty w rozporządzeniach: „W przypadku gdy ostatni dzień
złoŜenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po
tym dniu”. Proszę o informację, czy w przypadku gdy termin złoŜenia sprawozdania przypada na
sobotę, to złoŜenie sprawozdania w pierwszym dniu roboczym czyli w poniedziałek będzie
oznaczać nieprzekazanie sprawozdania w terminie ?
Zgodnie z ustawą o z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy dniami wolnymi
są wymienione w ustawie święta oraz niedziele. Czy taki zapis ustawy oznacza, Ŝeby aby
dotrzymać terminu złoŜenia sprawozdania naleŜy je złoŜyć w piątek?
2. W jakim terminie naleŜy dostarczyć odbiorcy wersję papierową sprawozdań, aŜeby dochować
terminu? Rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budŜetowej w § 18 pkt 2 zawiera zapis,
Ŝe „terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorców sprawozdań w zakresie budŜetów
jednostek samorządu terytorialnego określa załącznik nr 44 do rozporządzenia”, natomiast
w załączniku 44 uŜyto określenia: „termin złoŜenia sprawozdania po upływie okresu
sprawozdawczego nie później niŜ …”.
Wydaje się, Ŝe zgodnie z art. 57 ust. 5 pkt 2 KPA termin uznaje się za zachowany, jeŜeli
przed jego upływem pismo (sprawozdanie) zostało nadane w polskiej placówce pocztowej
operatora publicznego, a termin przekazania sprawozdania jest dochowany, niezaleŜnie od daty
jego wpływu do odbiorcy.
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3. W jakim terminie naleŜy przekazać do regionalnych izb obrachunkowych sprawozdania
Rb-30, Rb-31, Rb-33, Rb-34?
Zgodnie z § 23 ust 1 nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
sprawozdawczości budŜetowej kierownicy zakładów budŜetowych, gospodarstw
pomocniczych jednostek budŜetowych, jednostek budŜetowych i placówek dysponujący
rachunkami dochodów własnych, dysponenci funduszy celowych sporządzają i przekazują
sprawozdania tych jednostek do dnia zakończenia ich likwidacji lub zmiany formy
organizacyjno-prawnej, zgodnie z przepisami (starego) rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budŜetowej. Zgodnie
z załącznikiem 38 starego rozporządzenia termin złoŜenia sprawozdań półrocznych do RIO
upływa nie później niŜ do 24 lipca, a rocznych do 25 lutego roku następnego. W nowym
rozporządzeniu terminy te zostały skrócone i nakazują złoŜenie, odpowiednio do 22 lipca
i 23 lutego. Wydaje się, Ŝe terminy przekazania sprawozdań powinny wynikać równieŜ
z zapisów starego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budŜetowej.
4. Czy w miesiącach niekończących kwartału (np. styczeń, luty) naleŜy sporządzać
sprawozdania zbiorcze?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości
budŜetowej, istnieje obowiązek sporządzania sprawozdań: miesięcznych, za kaŜdy kolejny
miesiąc kalendarzowy, kwartalnych za kaŜdy kolejny kwartał roku budŜetowego,
półrocznych za pierwsze półrocze roku budŜetowego, rocznych za rok budŜetowy.
Z przepisów rozporządzenia nie moŜna wywieść obowiązku sporządzania zbiorczych
miesięcznych sprawozdań budŜetowych.
5. Czy podpisując sprawozdania Rb-50 lub Rb-27ZZ podpisem elektronicznym naleŜy
równieŜ przesłać do Izby wersję papierową dokumentu?
Zgodnie z §12 pkt 1 nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budŜetowej
jednostki samorządu terytorialnego przekazują, w formie dokumentu i w formie
elektronicznej sprawozdania Rb-ST, Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S, Rb-NDS, Rb-PDP
do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, natomiast w pkt 2 tegoŜ paragrafu
zapisano, Ŝe jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać sprawozdania
wyłącznie w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia
i integralność treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Z załącznika 44 do rozporządzenia wynika, Ŝe sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 regionalne
izby obrachunkowe otrzymują w formie dokumentu do wiadomości. Zdaniem regionalnych
izb obrachunkowych przekazywanie sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50 w formie dokumentu
elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym nie zwalnia jednostek samorządu
terytorialnego z obowiązku złoŜenia w terminie do RIO sprawozdań w formie dokumentu
papierowego.
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6. W sprawozdaniu Rb-27 przedkładanym przez urzędy skarbowe, znajduje się kolumna
„dochody przekazane”. Gminy są zobowiązane ewidencjonować te sprawozdania zgodnie
z opisem zawartym w instrukcji (zał. 39 § 2 ust 1 pkt 1), stosując odpowiednio zapisy
instrukcji zawartej w zał. 37 § 10 ust.4. Czy zwrot „odpowiednio”, oznacza Ŝe jednostki
samorządu terytorialnego, w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie dochody otrzymane
wykazują dane ze swoich ksiąg, tzn. wg faktycznych wpływów, czy dane ze sprawozdania
z urzędu skarbowego?
Przykładowo: US wykazał w Rb-27 w kolumnie dochody przekazane wartość
podatków, które obciąŜyły rachunek bankowy urzędu skarbowego 31 marca, lecz wpłynęły
na rachunek bankowy Gminy w kwietniu. Czy jednostka samorządu terytorialnego podczas
wprowadzania danych z Rb-27 z US w swoim sprawozdaniu w kolumnie dochody
otrzymane powinna wykazać dane z otrzymanego sprawozdania, tj. z kwotą przelewu
z 31 marca, czy wg wpływów otrzymanych na swój rachunek do 31 marca, tj. bez przelewu
z kwietnia?
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budŜetowej, sporządzając
sprawozdanie Rb-27S łączne i zbiorcze, sporządza się je w szczegółowości sprawozdań
jednostkowych. Wydaje się, Ŝe w kolumnie dochody otrzymane powinny być pokazane dane
ujęte ze sprawozdania z urzędu skarbowego.
7. Czy w sprawozdaniu Rb-NDS po stronie wykonania w rozchodach naleŜy wykazywać
lokaty terminowe np. dzienne, nocne, miesięczne?
Środki lokowane na lokatach np. miesięcznych, dziennych, nocnych, stanowią środki
z nadwyŜek budŜetowych lub wolnych środków, które wykazane są w tym sprawozdaniu po
stronie wykonania w przychodach, odpowiednio w pozycjach D13 nadwyŜka z lat ubiegłych
lub D17 inne źródła. Zdaniem regionalnych izb obrachunkowych, nie moŜna tych samych
środków pokazywać w innych pozycjach tego sprawozdania np. w rozchodach w pozycji
D25 inne cele, gdyŜ byłyby one pokazane dwukrotnie.
8. Czy w sprawozdaniu Rb-N sporządzanym przez powiaty naleŜy wykazywać nieujmowane
w ich budŜetach środki Funduszu Pracy, którymi dysponują powiatowe urzędy pracy oraz
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którymi dysponują
powiaty?
Z rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych
w zakresie operacji finansowych wynika, Ŝe jednostki sporządzają tylko te rodzaje
sprawozdań oraz w takim zakresie, w jakim zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą
zaciągać określone zobowiązania lub posiadać naleŜności. Środki Funduszu Pracy i PFRON
nie są objęte budŜetem powiatów, dlatego nie powinny być wykazywane w ich
sprawozdawczości. Zdaniem regionalnych izb obrachunkowych środki te powinny być ujęte
w osobnych sprawozdaniach Rb-N, RbZ, Rb-UZ, Rb-UN i przekazane do dysponenta.
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9. W związku z licznymi wątpliwościami w zakresie sporządzania sprawozdania kwartalnego
Rb - ZN i brakiem konkretnych wskazań w Instrukcji do sporządzania sprawozdania proszę
o wskazanie sposobu sporządzania sprawozdania za poszczególne kwartały (szczególnie
I, II, III kwartał - czy mają być zerowe jak sugerowały /lub wręcz Ŝądały/ to urzędy
wojewódzkie i delegatury KBW?) i zakresu danych, których dotyczy.

10. Jakie odsetki powinny być wykazane w sprawozdaniu Rb-Z w części E? Czy naleŜy tutaj
ujmować zarówno odsetki od zaciągniętych kredytów i poŜyczek, jak i odsetki od
niezapłaconych faktur? W przypadku odsetek od zaciągniętych kredytów i poŜyczek czy
chodzi tu o odsetki które będą spłacane w następnych latach?

•
•
•
•

Przykład:
Samorządowa osoba prawna w miesiącu styczniu zaewidencjonowała w księgach
rachunkowych odsetki od zaciągniętego kredytu w wysokości 400, odsetki te dotyczą całego
roku, przy czym w poszczególnych kwartałach naliczane odsetki to kwota 100.
Sporządzając część E na dzień 31 marca, jak wypełnić tę część sprawozdania
w przypadkach:
Naliczone odsetki 400, odsetki dotyczące I kwartału kwota 100; zostały zapłacone
w marcu w kwocie 100; czy kwota będzie „0”, czy kwota będzie „300”;
Naliczone odsetki 400, odsetki dotyczące I kwartału to 100. Uregulowano kwotę 80; czy
kwota będzie 20, czy kwota będzie 320;
Naliczone odsetki 400, odsetki dotyczące I kwartału to 100; w I kwartale nie zapłacono
Ŝadnej kwoty. Czy prawidłowo sporządzona część E będzie to kwota 100, czy kwota 400?
Naliczone odsetki 400, odsetki dotyczące I kwartału to 100, termin zapłaty odsetek za
I kwartał przypada na 20 kwietnia i zostały one w tym terminie zapłacone, czy
w sprawozdaniu w tej części ma być 400 czy kwota wyliczona proporcjonalnie bo
31 marca?

11. W instrukcji sporządzania sprawozdań Rb-Z zapisano, Ŝe kredyt kupiecki powinien być
zaliczany do kredytów i poŜyczek. Brak definicji kredytu kupieckiego w ustawie
o finansach publicznych, powoduje wątpliwości, czy przedstawione poniŜej stany faktyczne,
naleŜy wykazać w części A w wierszu kredyty i poŜyczki, czy w części D - dane
uzupełniające sprawozdania?
a) Gmina w 2006 r. wykonywała zadanie remontowe pn. ”Modernizacja oświetlenia
ulicznego”. W umowie zawartej z wykonawcą robót określono między innymi następujące
zasady:
• płatność za wykonaną modernizację odbywać się będzie miesięcznymi ratami – do
30.04.2011 r.,
• wysokość raty obejmować będzie kapitał oraz odsetki obliczone wg stawki WIBOR,
• Gmina wyraziła zgodę na sprzedaŜ swojej wierzytelności, pod warunkiem, Ŝe terminy oraz
wysokość spłat nie ulegnie zmianie.
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Po zakończeniu prac i wystawieniu faktury przez wykonawcę prac została zawarta umowa
przelewu wierzytelności pomiędzy: wykonawcą, Gminą i Bankiem Gospodarstwa
Krajowego. Umowa ta nie zmieniła harmonogramu spłat przejętej wierzytelności.
b) W 2005 roku Gmina wykonała zadanie inwestycyjne w zakresie modernizacji i budowy
oświetlenia drogowego, której koszy miały być finansowane z oszczędności w opłatach
za energię elektryczną po jego wykonaniu. Na realizację tego zadania nie zaciągnięto
kredytu i nie udzielono poręczenia.
Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą, a Wykonawcą:
• Wykonawca zobowiązał się sfinansować w 100% koszty inwestycji. Informować
Zamawiającego, najpóźniej na 14 dni przed dniem płatności, o zmianie stopy procentowej
będącej podstawą ustalenia kosztów obsługi finansowej wynikającej z umowy,
• spłata zobowiązania została rozłoŜona na 85 rat miesięcznych oprocentowanych w oparciu
o stawkę WIBOR 1M powiększoną o 1pp,
• Zamawiający wyraził zgodę na przejęcie przez bank finansujący Wykonawcę wierzytelności
Wykonawcy naleŜnych od Gminy, przy czym warunki spłat nie mogą ulec zmianie. Jedyną
formą zabezpieczenia będzie trójstronna umowa przelewu wierzytelności zawarta pomiędzy
Zleceniodawcą, Bankiem a Wykonawcą.
Wykonawca w oparciu o zapisy umowy dokonał cesji wierzytelności z umowy o wykonanie
robót, potwierdzonych wystawionymi fakturami na rzecz Banku. PoniewaŜ zapisy z umowy
trójstronnej, zaproponowane przez Bank, były niezgodne z zapisami z umową o wykonanie
robót, umowa ta nie została zawarta.
Gmina na podstawie zawiadomienia o cesji wierzytelności i na podstawie zawiadomień
z Banku spłaca dług w ratach miesięcznych bezpośrednio do Banku. Zadanie przez cały
okres spłaty ujęte jest w wieloletnim programie inwestycyjnym.
12. Czy w świetle art. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z art. 18 pkt. 2 ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 14,
poz. 114 z późn. zm.) jest niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdań
wymienionych w § 15 ust. 1 pkt. 1-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca
2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu
państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora
finansów publicznych (bilans z wykonania budŜetu jst, bilans jednostek budŜetowych,
zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych, bilans
skonsolidowany)?

Z powaŜaniem
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