
Zarządzenie Nr 0050.38.2017 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 25 stycznia 2017 r.   

  

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla 

budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy  
  

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z 

późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

446 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

 

W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.447.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - Urzędu 

Gminy w Nędzy, w punkcie I p.n. Wykaz kont dla Urzędu Gminy w Nędzy, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1)  w tabeli pozycja 21 otrzymuje brzmienie: 
 

21. 225 Rozrachunki z budżetami Prowadzona w według: 

- tytułów należności i zobowiązań dla poszczególnych 

budżetów i  budżetów.  

 

225–0-1 Rozrachunki z budżetami (VAT wb Urzędu 

Skarbowego w Raciborzu, ul. Drzymały 32) – VAT należny 

podlegający odprowadzeniu w bieżącym okresie  

225–0-2 Rozrachunki z budżetami (VAT wb Urzędu 

Skarbowego w Raciborzu, ul. Drzymały 32) – VAT 

naliczony podlegający odliczeniu z VAT należnego 
225–0-3Rozrachunki z budżetami (VAT wb Urzędu 

Skarbowego w Raciborzu, ul. Drzymały 32) – VAT  

rozliczenie z tytułu podatku VAT z US 

225–0-5 Rozrachunki z budżetami (VAT wb Urzędu 

Skarbowego w Raciborzu, ul. Drzymały 32) – VAT 

naliczony do odliczenia w przyszłym okresie 

podlegający odliczeniu z VAT należnego 
 

225-1 Rozrachunki z budżetami (podatek dochodowy wb 

Urzędu Skarbowego w Raciborzu, ul. Drzymały 32)  
225-2 Rozrachunki z budżetami (opłata za udostępnianie 

danych)  
225-3-1 Rozrachunki z budżetami (fundusz alimentacyjny 

dotyczący budżetu państwa i odsetki od niego ) 
225-3-2 Rozrachunki z budżetami (zaliczka alimentacyjna 

dotycząca budżetu państwa) 
225-5  Rozrachunki z budżetami: opłata za korzystanie ze 

środowiska, opłaty na rzecz budżetów jst, opłaty na rzecz 

budżetu państwa, oraz inne opłaty na rzecz budżetów 
225-6 Rozrachunki z budżetami – wymagalne 

    
Różnice groszowe w zakresie VAT-u  - powstające wskutek centralizacji po-

datku VAT realizowanej na podstawie Zarządzenia  Wójta Gminy Nędza  w 

sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług, sporzą-

dzenia deklaracji VAT 7 oraz przekazywania danych niezbędnych do wy-

generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla struktury VAT w Gminie 

Nędza  –ujmowane są w dz. 750, rozdz. 75095.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) w tabeli pozycja 29 otrzymuje brzmienie: 
 

 

 

29. 

 

300 

 

Rozliczenie zakupu 

 

Ewidencja szczegółowa wg podziałek klasyfikacji 

budżetowej oraz wg kontrahenta, którego dotyczą. 
 

Na koncie tym ujmuje się VAT ujęty w fakturach,  

niepodlegający odliczeniu z VAT należnego: 

 
300-0-0 Rozliczenie zakupu (VAT naliczony do 

rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Raciborzu, ul. 

Drzymały 32) – VAT naliczony niepodlegający 

odliczeniu z VAT należnego 
300-0-1 Rozliczenie zakupu (VAT naliczony do 

rozliczenia w przyszłym okresie  z Urzędem Skarbowym 

w Raciborzu, ul. Drzymały 32) – VAT naliczony do 

odliczenia w przyszłym okresie niepodlegający 

odliczeniu z VAT należnego 
 

 

 

 

 

§ 2 

Zobowiązuję  Skarbnika Gminy  oraz pracowników Referatu Finansowego  do zapoznania się z zarządzeniem oraz 

jego stosowanie. 

§   3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


