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DotVczV: sDrawozdań Rb-Z i Rb-N

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 września br', znak Fa' 3o28h20l20o8/08, w sprawie sprawozdań
Rb-N i Rb-z sporządzanych na podstawie pŻepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27
czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz.781 z póz..' 4n.),
Departament Dugu Publicznego uprzejmie informuje:

zgodnie z zapisami Instukcji sporządzania sprawozdań budżetouvych w zakesie budżetów jednostek

samorzalu terytorialnego, stanowiącej z2'łaczn'ik Nr 34 do WW. rozporfaązenia, w sprawozdaniu Rb-z
prezentowane są zobowią3ania wynikajqce z następujących Mułtów dfużnych:

o papiery wartościowe;

. kredW ipoĄrczki;

. przyjęie depozyty;

. wymagalnezobowiązania.

W sprawozdaniu Rb.N natomiast prezentowane są na|eżności oraz wybrane aktywa finansowe
wynikające z następujących q^ułów:

. papiery wartościowe;

. pozyczki;

. gotówka; depozyty;

. wymaga|nena|eżności;

. pozostałena|eŹności.

W związku z powyższym jeże|i sa|da kont zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" mieszczą się

W definicji ww. !^ułów dłuŹnych oraz na|eżności to na|eży je ująć w sprawozdaniach Rb-z i Rb-N. Na
przykład:

a) za|iczki pobrane pzez pracowników na poczet wynagrodzenia nie powinny b1rc wykazane

w sprawożilaniu Rb-N' Takie wynagrodzenie nie powinno być taKowane jako u|iczka na poczet

wynagrodzenia pracownika, mimo że pracownik nie świadczył jeszcze całego okresu' za który
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b)

Wyp'lacono Wynagrodzenie' ty|ko iako płatność z góry' Natomiast za|iczki na Wyjazdy stużbowe |Ub

zakupy powinny znaleźć odzwie|cied|enie w sprawozdaniu w ko|umnie 13 gospodarsfwa domoule

w pozycji N5.3 pozosfale naleźnaści lub jeże|i pracownik pozostaje w z\./łoce W Wierszu M.2 -

pozo sta,łe n a le żn ości wy m agal ne.

Na|eżności z vuhJ przekazanych i nieroficzonych doiacji nie powjnny byc wykazywane w

sp{awozdaniu Rb-N do momentu ich roficzenia. Dopiero z chwi|ą rozliczenia zasilenie

wykorzystane pzez beneficjenta niezgodnie z przeznaczeniem' Pobrane niena|eżnie lub w

nadmiernej wysokości staje się należności4 jednostki samorządu terytoria|nego. Na|eżność taką

na|eżry wykazać w sprawozdaniu RFN w pozostałych należnościach w Wierszu N5.3 lub w

prz.ypadku nie zwrócenia jej w terminie w wierszu N4.2 - pozostałe należności wynagalne.

Niew|aściwe lub błędne uznania rachunku bankowego j€dnostki' jeze|i mofiwa jest ich

idenĄfiikacja, nie powinny być ujmowane w sprawozdaniu Rb-N.

Niewłaściwe |ub błędne obciążenie rachunku jednostki naleŹy potraktować jako bezpodstawne

rrtzbogacenie się strony, która dokonała obciąjenia, w anriązku z powYższym jednostka posiadaó

będzie nalezność z tego !ftułu, Kórq nalezy Wykazaó W sprawozdaniu Rb-N' w wierszu N5.3

należIości niewymagalne z Ą/tułóW innych niż Wymienione wyżej |ub w przypadku zwłoki

w wierszu N4.2 - pozostałe należności Wymagalne.
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