Zarządzenie Nr 121/2014
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 15 września 2014 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej
w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 roku poz. 330 ze z zmianami), Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r poz. 289 ) oraz
Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz
planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 208, poz.
1375 )
zarządzam co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 9/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 3 lutego 2014 roku
w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim
w Książu Wlkp.
wprowadza się zmianę:
§ 1. otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Ustalam dokumentację określającą politykę rachunkowości obowiązującą budżet gminy
i jednostki budżetowe gminy zgodnie z treścią załączników nr 1 - 10 do niniejszego
Zarządzenia.”
§ 2. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 9/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 3 lutego 2014
roku otrzymuje nową treść, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. W prowadza się załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 9/2014 Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 3 lutego 2014 roku o treści jak załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się odpowiedzialnym funkcjonalnie pracownikom
Referatu Finansowego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 9/2014
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 3 lutego 2014 roku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 121/2014
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 15 września 2014 roku

Ewidencja i pobór podatków i opłat, niepodatkowych należności oraz pozostałych dochodów
budżetowych w Gminie Książ Wlkp.
I. Przepisy ogólne
1. Wpłaty na poczet podatków dokonywane są za pośrednictwem banków lub poczty.
2. Podstawą dla dokumentowania przypisów i odpisów stanowią:
- decyzje;
- deklaracje i informacji podatkowe;
- dowody dokonanych wpłat nieprzypisanych, należnych od podatników, w tym wpłaty odsetek za
zwłokę;
2. Podstawa do dokumentowania wpłat stanowią:
- dokumenty wpłaty, złączone do wyciągu bankowego, jeśli wpłaty dokonano za pośrednictwem
banku lub poczty;
- postanowienia o zaliczeniu wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych
albo bieżących zobowiązań podatkowych i opłat;
- wniosek podatnika o zaliczeniu nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych;
- inne dowody wpłaty.
3. Podstawa do dokumentowania zwrotu pieniędzy stanowią dokumenty dołączone do
wyciągu
bankowego.
4. Wpłaty za pośrednictwem banku:
- otrzymane wyciągi z rachunku bankowego podlegają sprawdzeniu i badaniu, czy zostały dołączone
do nich wszystkie dowody, czy dowody dotyczą danego rachunku oraz czy saldo końcowe jest
właściwie wprowadzone. Kontroli dokonuje Skarbnik gminy , której
powierzono kontrolę i
księgowanie dowodów księgowych dotyczących dochodów budżetu , a w razie jej nieobecności
pracownik ds. księgowości budżetowej;
- jeżeli bank ujął w wyciągu z rachunku dowód wpłaty dotyczący innego rachunku bankowego,
księguje się dana kwotę na konto „ Pozostałe rozrachunki” zaliczając do wpływów do wyjaśnienia,
następnie po zaksięgowaniu wpłaty dokonuje się przelewu na właściwy rachunek bankowy. Postawa
przeniesienia wpłaty na pokrycie określonej należności jest „ polecenie” dokonania danej operacji.
Jeden egzemplarz „polecenia” stanowi dowód rozchodu do wyjaśnienia, drugi zaś dowód przychodu
właściwej należności.
- dowody wpłat podatków i opłat osoba kontrolująca wyciągi przekazuje do zbiorów dokumentów
podlegających księgowaniu w urządzeniach analitycznych księgowości podatkowej i dochodowych.
Zadaniem referatu finansowego w zakresie podatków i opłat jest;
- prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów
i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków,
- sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników,
- terminowe podejmowanie czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych, takich
jak upomnienia, tytuły wykonawcze oraz dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i
zaległości,
- przygotowanie sprawozdań,
- ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o
niezaleganiu w podatkach, stwierdzających stan zaległości podatkowych i innych zaświadczeń.

Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W przypadku nie złożenia deklaracji lub nierzetelnego wypełnienia wymiaru dokonuje się poprzez
decyzję określającą wysokość opłaty wydaną z urzędu przez organ podatkowy.
Pracownik do spraw wymiaru opłaty podejmuje wszelkie niezbędne czynności w celu dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym w oparciu o
obowiązujące przepisy:
-weryfikacja formalna deklaracji ( termin złożenia, podpis, czy wypełniono wszystkie wymagane
pola),
-weryfikacja danych adresowych,
-sprawdzenie pod względem rachunkowym zgodności zadeklarowanej kwoty z danymi, dostępnymi
informacjami na temat podstawy opodatkowania,
W ramach czynności sprawdzających i stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne
oczywiste omyki bądź wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymogami pracownik do spraw
wymiaru może skorygować deklarację dokonując poprawek i uzupełnień, uwierzytelniając
i doręczając kopię deklaracji właścicielowi nieruchomości (art.274 ordynacji podatkowej).
W przypadku stwierdzenia, że deklaracja nie została złożona, pracownik wymiaru przygotowuje
i wysyła wezwanie do właściciela nieruchomości zamieszkałej o jej złożenie z podaniem przyczyny jej
niezłożenia, informując o konsekwencjach prawnych w przypadku nie zastosowania się do wezwania.
W sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy Ordynacja
podatkowa.
Pracownik wymiaru opłaty za odpady komunalne wszczyna postępowanie w sprawie niezłożenia
deklaracji lub wątpliwości co do danych w niej zawartych:
- „z urzędu” – następuje w formie postanowienia lub na żądanie strony.
W toku postępowania pracownik wymiaru zbiera dane potrzebne do określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej właściciela nieruchomości zamieszkałej, który
nie złożył deklaracji lub w odniesieniu do której organ podatkowy ma wątpliwości.
Pracownik zapewnienia stronie czynny udział w każdym stadium postępowania. Stronie wyznacza się
siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
W przypadku braku reakcji strony postępowania nie złożenia w trakcie postępowania deklaracji
pracownik wymiaru opłaty przygotowuje projekt decyzji określającej wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z metryką sprawy, składa podpis na kopii decyzji i
przedkłada do zatwierdzenia upoważnionemu pracownikowi. Decyzję określającą wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami pracownik wymiaru wysyła stronie, a kopię decyzji włącza do akt.
Wymiar podatków, opłat w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzi się przy
użyciu programu komputerowego firmy RadiX „GOK ”. System Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi GOK+ służy do gromadzenia informacji niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania w Urzędzie ewidencji związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W bazie systemu przechowywane są dane o nieruchomościach i ich właścicielach, kartoteki deklaracji
i decyzji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dane o przedsiębiorstwach
prowadzących działalność w zakresie ich odbierania oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,
rejestry wpisów i zezwoleń na wyżej wymienioną działalność oraz kartoteki sprawozdań.
Do przetwarzania danych wykorzystano system FKB+ firmy RADIX - podatek od posiadania
psów i podatek od środków transportowych. System aktualizowany jest na bieżąco.
System zabezpieczono za pomocą indywidualnych haseł umożliwiających logowanie
do systemu. Ponadto cały system działa w sieci Windows Serwer 2008 R2 Standard Edidion, Dodatek
SP1 z pojedynczym serwerem plików. System Windows Serwer 2008 R2 Standard Edidion jest
również chroniony systemem haseł oraz uprawnień dostępu do plików dla poszczególnych
pracowników według określonego zakresu obowiązków.

II. Ewidencja księgowa podatków i opłat
1. Rejestracja i księgowanie wpłat, zwrotów, przypisów, odpisów oraz przeksięgowań
odbywa się w księgowości podatkowej, co umożliwia zaksięgowanie danych na kontach
podatników oraz przygotowanie tych danych dla księgowości syntetycznej.
2. Ewidencję rozliczeń z tytułu podatków prowadzi się na:
a) kontach bilansowych:
- kontach syntetycznych księgi głównej,
- kontach analitycznych i kontach szczegółowych.
3. Do prowadzenia ewidencji z tytułu podatków korzysta się z następujących kont bilansowych
syntetycznych:
130 - Rachunek bieżący jednostki
221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych
226 – Długoterminowe należności budżetowe
720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych
4. Do kont syntetycznych prowadzone są konta analityczne według rodzajów podatków.
5. Do kont analitycznych prowadzi się konta szczegółowe, które służą do rozrachunków
z podatnikami, z tytułu podatków, które podlegają przypisaniu na ich kontach,
6. Dla każdego podatnika prowadzi się odrębne szczegółowe konto dla każdego podatku. Konto
zakłada komórka wymiaru na podstawie złożonej przez podatnika informacji lub deklaracji,
a także w oparciu o wystawioną decyzję administracyjną.
7. Konta prowadzone są zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Książa Wlkp. Nr 9/2014
z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętą
w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.
III. Kontrola terminowej realizacji zobowiązań i likwidacja nadpłat.
1. Kontrolę terminowej realizacji zobowiązań wykonuje się przez analizę kont podatników, według
stanu na koniec miesiąca, po zaksięgowaniu wszystkich wpłat, zwrotów, przypisów i odpisów
przypadających do końca analizowanego okresu.
2. Kontrola kont winna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie każdego
miesiąca.
3. Osoba prowadząca analityczną ewidencję księgową dokonuje przeglądu zapisów kont podatników
w zbiorze, sprawdzając, czy należności zostały zapłacone oraz czy nie występuje na koncie
nadpłata.
4. Jeżeli podatnik nie zapłacił należności w terminie płatności podatku lub raty i do końca miesiąca,
w którym przypada ta płatność, osoba zobowiązana do prowadzenia ewidencji sporządza, nie
później niż po upływie do 30 dni, upomnienie, które wysyła się do dłużnika za potwierdzeniem
odbioru. Koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez
„Pocztę Polską” – za polecenie przesyłki listowej.
5. Nie wysyła się podatnikowi upomnienia, jeżeli wysokość zaległości nie przekracza pięciokrotności
kosztów upomnienia. W takich wypadkach na koniec roku podatkowego sporządza się jedno
upomnienie i doręcza zobowiązanemu za potwierdzeniem odbioru.

6. Tryb doręczania wezwań, pism urzędowych, decyzji, nakazów płatniczych oraz postępowania
w wypadku niemożności ich doręczenia podatnikom regulują przepisy art. 144–154 c ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
7. Jeżeli zaległości objęte upomnieniem nie zostały w całości zapłacone, sporządza się na kwoty
zaległe, nie później niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia upomnienia, tytuły wykonawcze.
8. Jeżeli na koncie podatnika wystąpiła nadpłata, księgowa podatkowa winna wszcząć postępowanie
w trybie przepisów art. 76 § 1–3 Ordynacji podatkowej w celu rozliczenia i wydania w tej sprawie
decyzji.
9. W przypadku kiedy prowadzone jest postępowanie podatkowe w sprawie umorzenia zaległości
podatkowej, terminy określone w pkt. 7 liczone są od dnia uprawomocnienia się decyzji.
10. Zawiadomienie o terminie prowadzenia postępowania podatkowego w sprawie umorzenia
zaległości sporządza pracownik prowadzący to postępowanie i przekazuje je osobie
prowadzącej ewidencję podatkową i posiadającej akta egzekucyjne.
11. Zawiadomienie, o którym mowa pkt. 8, sporządza się według wzoru własnego, ustalonego przez
kierownika referatu, z uwzględnieniem następujących danych: numer i data wpływu wniosku
o umorzenie, numer i data postanowienia lub decyzji kończącej postępowanie w sprawie, wynik
postępowania (rozstrzygnięcie pozytywne lub negatywne), kwota należności umorzonej i jaki
okres obejmuje ta należność.
12. Zawiadomienia przechowuje się w aktach egzekucyjnych podatników, a informacje o prowadzeniu
postępowania umorzeniowego i numerze zawiadomienia odnotowuje się na koncie podatnika.
13. Wystawione tytuły wykonawcze wraz z informacją i przesyła do właściwego urzędu skarbowego.
W przypadku gdy egzekucję prowadzi miejscowy organ egzekucyjny, który jest jednocześnie
wierzycielem, tytuły przekazuje się do realizacji odpowiedniej komórce egzekucyjnej.
14. O każdej zmianie stanu zaległości objętej tytułem wykonawczym lub całkowitej likwidacji tej
zaległości zawiadamia się niezwłocznie urząd skarbowy lub odpowiednia komórka egzekucyjna.
15. W przypadkach gdy przed podjęciem egzekucji należności podatkowych niezbędne jest
przeprowadzenie postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, terminy
określone w pkt. 4 i 7 stosuje się, poczynając od miesiąca doręczenia decyzji. Postanowienia
Instrukcji w sprawie zawiadomień stosuje się odpowiednio.
16. W każdym roku budżetowym, w terminie do 15 czerwca i 15 grudnia roku budżetowego,
dokonuje się weryfikacji sald pod kątem występowania należności przedawnionych
i nieściągalnych.
17. Na okoliczność weryfikacji sald sporządza się protokół. Protokół przechowuje się w aktach
egzekucyjnych podatników. Weryfikacji dokonują pracownicy referatu księgowości, wyznaczeni
przez kierownika lub przez Skarbnika Gminy.
18. Sposób postępowania z zaległościami przedawnionymi określają przepisy art. 70 § 1–70a
Ordynacji podatkowej.
19. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie stwierdzono, by
przedawnienie zobowiązania nastąpiło z winy pracownika w wyniku zaniechania czynności
windykacyjnych, wydaje się decyzję o odpisie zaległości. Na okoliczność udokumentowania
postępowania wyjaśniającego i braku winy pracownika sporządza się protokół.
20. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową nie przedawniają się. W tym celu na
podstawie „polecenia księgowania”, podpisanego przez kierownika jednostki lub upoważnionej
osoby dokonuje się odpisu na koncie podatkowym dłużnika . Przeksięgowania dokonuje się pod
datą upływu terminu przedawnienia określonego w przepisach Ordynacji podatkowej.
21. W razie dokonania zapłaty zabezpieczonych zaległości należy dokonać księgowana: Wn konto
130 – „Rachunek bieżący jednostek budżetowych” i Ma konto 226
22. Jeżeli podatnik przeniesie własność zabezpieczonej hipoteką nieruchomości na gminę, to księguje
się na odpowiednim koncie planu kont urzędu.

23. Po uregulowaniu przez dłużnika należności zabezpieczonej hipoteką może nastąpić jej
wykreślenie, za pozwoleniem organu podatkowego. Wniosek o jego wydanie dłużnik składa
kierownikowi urzędu. Wniosek i pozwolenie podlega opłacie skarbowej.
24. W przypadku odroczenia terminu płatności zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowej)
lub rozłożenia na raty, pracownik prowadzący ewidencję podatków i opłat w urzędzie czyni
stosowną adnotację na koncie podatkowym, a decyzję o uldze dołącza do akt sprawy i odkłada do
terminarza.
25. Jeżeli podatnik nie wpłacił w wyznaczonym terminie odroczonego podatku lub wpłacił część
wyznaczonej raty, niezwłocznie wystawia się:
a) upomnienie na kwotę pozostałą do zapłacenia i doręcza dłużnikowi – jeżeli istnieje obowiązek
lub nie doręczono go wcześniej,
b) tytuł wykonawczy na zaległości i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego (komórki
egzekucyjnej),
c) zawiadomienie organu podatkowego o wygaśnięciu decyzji o uldze, w celu prowadzenia dalszej
egzekucji (w przypadku gdy wcześniej przekazano tytuł do realizacji i otrzymano
postanowienie organu egzekucyjnego o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego).
26. Jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie
został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności
podatku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem lub ratą staje się odpowiednio termin
określony w art. 47 § 1–3 ustawy – Ordynacja podatkowa.
27. W zakresie postępowania upominawczego należy stosować zasady określone w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia
skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
(Dz. U. Nr 137, poz. 1543).
28. Należności pieniężne, co do których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez
uprzedniego doręczenia upomnienia, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada
2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541).
29. Opłaty za czynności egzekucyjne reguluje ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).
30. W zakresie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej należy s tosować zasady
określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. sprawie naliczania
odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być
zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373).
Powstałe nadpłaty na kontach podatkowych likwiduje się w sposób podany poniżej:
1. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości
podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie
ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty
w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu
egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz
z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku – na
poczet przyszłych zobowiązań, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.
3. Jeżeli nadpłata zostanie zaliczona na niewymagalne jeszcze zobowiązanie podatkowe tego
samego rodzaju, to przy najbliższym wymiarze tego zobowiązania potrąca się kwotę nadpłaty,
zmniejszając odpowiednio saldo na koncie podatnika.
4. W celu dokonania zwrotu lub zaliczenia nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe albo
przelania jej na inny rachunek, na wniosek podatnika, sporządza się polecenie księgowania.
5. W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych
wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet
zaległości podatkowej, kwotę nadpłaty rozlicza się zgodnie z art. 55 § 2 i art. 62 § l Ordynacji
podatkowej.

6. Zwrotów nadpłat powstałych zarówno w roku bieżącym, jak i w latach ubiegłych dokonuje się
z podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego
samego rodzaju.
7. W razie zwrotu nadpłaty przekazem pocztowym wypełnia się polecenie przekazu z rachunku
bankowego urzędu na rachunek miejscowego urzędu pocztowego i dołącza wypełniony przekaz
pocztowy na wskazany przez podatnika adres.
8. Nadpłata zwracana przelewem, przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.
Wyciągi z rachunków bankowych, polecenia księgowania, dowody wpłat, zwrotów oraz
przeksięgowań, stanowiące podstawę księgowania i udokumentowania zapisów księgowych
w analitycznej ewidencji podatkowej, przechowuje się w porządku chronologicznym za poszczególne
miesiące.
Wgląd do kont mogą mieć kierownik jednostki, kierownik referatu, podatnik, przedstawiciel organów
kontroli i organów ścigania, w obecności pracownika prowadzącego ewidencję podatków i opłat.
IV. Postępowanie zabezpieczające
1. Postępowanie zabezpieczające polegające na ustanowieniu hipoteki przymusowej wszczyna się w
stosunku do podatników ( w stosunku do których Naczelnik US umorzył postępowanie
egzekucyjne z uwagi na egzekucje bezskuteczną podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego, a
kwota zaległości znacznie przewyższa kwotę opłaty za wpis do hipoteki), którzy posiadają
zaległości powyżej 800,00zł i egzekucja jest bezskuteczna, podatku rolnego, od nieruchomości i
leśnego.
2. Postępowanie polegające na ustanowieniu zastawu skarbowego prowadzi się w stosunku do
podatników podatku od środków transportu, którzy nie wpłacili 2 rat podatku. Zabezpieczenie
płatności podatku od środków transportowych może nastąpić także poprzez ustanowienie hipoteki
przymusowej, o ile podatnik nieruchomość posiada.
3. W sprawach, odnośnie do których trudno jest w normalnym trybie uzyskać informacje o
nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki, stosuje się
przepisy art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i
prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej (Dz. U. Nr 165, poz.
1372).
V.

Odroczenie terminów
podatkowych

płatności oraz rozkładanie na raty należności i zaległości

1. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu
płatności mogą być udzielone tylko na wniosek podatnika, złożony na piśmie.
2. Wpływające podania o rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych lub o odroczenie terminu
płatności winny być za ewidencjonowane w sekretariacie w rejestrze wpływającej do urzędu
korespondencji.
3. Pracownik sekretariatu po wpisaniu podania do rejestru i opatrzeniu datą wpływu (specjalnym
datownikiem) przekazuje podanie wraz z inną korespondencją kierownikowi jednostki, który
kieruje pismo do referatu finansowego.
4. Po otrzymaniu podania pracownik wymieniony w § 1 ust. 2 po zapoznaniu się z jego treścią
winien postąpić następująco:
 w sprawach mniejszej wagi i niebudzących wątpliwości co do uzasadnienia i udokumentowania
„ważnego interesu podatnika” bądź „interesu publicznego”, jeżeli kwota zobowiązań podatnika
nie przekracza 500 zł, i prosi o prolongowanie spłaty na krótki okres (np. 2 miesiące) – podanie o
rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych lub o odroczenie terminu płatności należności należy
rozpatrywać bez zbędnej zwłoki, bezpośrednio po złożeniu podania zgodnie z przepisami art. 139
§ 2 Ordynacji podatkowej.

jeżeli sprawa jest bardziej skomplikowana, np. Kwota zaległości przekracza 500 zł,
prowadzone
jest postępowanie egzekucyjne lub podatnik nie uzasadnił prośby w sposób
dostateczny, prosi o rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności na dłuższy okres (np.
10 miesięcy), pracownik załatwiający podanie winien przeprowadzić postępowanie podatkowe
przez wezwanie podatnika do:
a) uzupełnienie uzasadnienia podania (dot. Podatnika będącego osobą fizyczną) w trybie
przepisów art. 169 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U.
z 2012r. poz 749 z późn. zm.) przez wykazanie istnienia „ważnego interesu podatnika” lub
„ważnego interesu publicznego” (zdarzenie losowe, klęska żywiołowa, długotrwała choroba,
rekompensata z tytułu przedsiębiorcy w realizacji zadań, zagrożenie upadłością firmy, utrata
płynności finansowej itp.)
b) szczegółowego udokumentowania osiąganych dochodów, a także udokumentowania
powołanych w uzasadnieniu podania motywów (dot. Podatnika będącego osobą fizyczną) w trybie
przepisów art. 189 § 1 Ordynacji podatkowej (np. Opinia banku finansującego, zaświadczenie
z urzędu skarbowego o prowadzonej egzekucji, o posiadanych zaległościach, o zaciągniętych
pożyczkach czy pobranych kredytach bankowych, o dochodzeniu należności od zleceniodawców
przed sądem itp.), szczegółowego udokumentowania powołanych w uzasadnieniu podania
motywów, a także osiąganych dochodów ( w przypadku gdy o ulgę zwraca się osoba prawna); do
przedłożenia sprawozdań o przychodach, bilansu, opinii banku sprawującego obsługę jednostki,
zaświadczeń z urzędu skarbowego o zaległościach, zaświadczeń z banku o zaciągniętych
pożyczkach czy pobranych kredytach bankowych, pism procesowych w sprawie odzyskania
należności od niesolidnych kontrahentów, dokumentów świadczących o wielkości sprzedaży,
o pakiecie otrzymanych zleceń na wykonanie robót czy usług itp. Dokumentów świadczących
o aktualnej sytuacji osoby prawnej – w trybie przepisów art. 189 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
d) Złożenia w trybie przepisów art. 169 ¨§ 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa,
w związku z przepisami art. 37 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004r. O postępowaniu dotyczącym
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) – wszystkich zaświadczeń o pomocy, jaką
otrzymał w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie
pomocy, jeżeli u uzyskanie pomocy de minimis ze środków publicznych ubiega się przedsiębiorca
(dot. Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak i prawnymi), według wzoru określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 sierpnia 204r. W sprawie zaświadczeń o pomocy de
minimis
(Dz. U. Nr 187, poz. 1930)
e) złożenia w trybie przepisów art. 169 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, w
związku z przepisami art. 37 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004r. O postępowaniu dotyczącym
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), informacji o otrzymanej pomocy publicznej,
zawierającej w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie
i przeznaczeniu, jeżeli o uzyskanie pomocy innej niż pomoc de minimis ze środków publicznych
i ubiega się przedsiębiorca (dot. Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jaki i prawnymi)
– według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004r. W sprawie
informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (Dz. U. Nr 191, poz.
1960)
Ponadto pracownik wymieniony w § 1 ust. 2 zobowiązany jest do zbadania stanu materialnego
podatnika w miejscu jego zamieszkania (dot. Osób fizycznych ubiegających się o ulgę) dla ustalenia
faktycznej sytuacji majątkowej w drodze spisania protokołu o stanie majątkowym według wzoru nr 1
stanowiącego załącznik o Instrukcji. Chodzi tu zwłaszcza o majątek trwały (nieruchomości,
samochody, wartościowe urządzenia, oszczędności, akcje, obligacje itp.), jak i o zobowiązania
świadczące a aktualnej sytuacji majątkowej.
5. Po przeprowadzeniu postępowania wymienionego w § 2 ust. 2 lit. A, b, c, d i e, organ
podatkowy obowiązany jest zapewnić stronie w trybie art. 123 § 1 (art. 200 § 1) Ordynacji
podatkowej czynny udział w sprawie w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem
decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań.


6. Po skompletowaniu materiałów z postępowania - podania o odroczenie terminu płatności na
okres do 6 miesięcy); z adnotacją księgowej o wysokości posiadanych zaległości, wysokości
narosłych odsetek za zwłokę oraz z ewentualna opinią własną w sprawie, pracownik
przekazuje kierownikowi jednostki.
7. Przed podjęciem decyzji kierownik winien zapoznać się z zebraną dokumentacją i ją
sprawdzić.
8. Podejmując decyzję po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania,
kierownik jednostki winien wziąć pod uwagę z jednej strony interes gminy, z drugiej zaś –
aktualne możliwości płatnicze podatnika, a zwłaszcza:
a) ogólną sytuację majątkową podatnika wynikającą z przeprowadzonego postępowania
omówionego w § 2 pkt 2, tj warunki materialne, jak i rodzinne oraz odmowa zastosowania
ulgi nie naruszy podstawowych warunków bytowych rodzimy bądź zakłóci normalne
funkcjonowanie ... (przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego),
b) czy odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zobowiązań (ze względu na ich
wysokość) nie zakłóci realizacji planu dochodów na dany rok podatkowy, dlatego terminy rat
i odroczeń należy wyznaczać w zasadzie tak, by zaległości zostały całkowicie spłacone przed
końcem roku podatkowego.
9. Decyzję o rozłożeniu na raty lub odroczeniu sporządza się w dwóch egzemplarzach . Jeden
egzemplarz decyzji wysyła się wnioskodawcy, a drugi wraz z podaniem przekazuje się
pracownikowi (księgowemu) prowadzącemu indywidualne konta podatników w celu
odnotowania terminów płatności rat, zgodnie z przepisami Instrukcji w sprawie ewidencji
i poboru podatków i opłat.
10. Jeżeli decyzja o uldze (rozłożenie zobowiązań na raty bądź odroczenie spłaty zaległych
zobowiązań) podjęta została po wszczęciu egzekucji, należy o powyższym natychmiast
zawiadomić skarbowy urząd komorniczy.
11. W razie gdy odroczono termin płatności należności bądź rozłożono na raty po dokonaniu
zajęcia ruchomości lub wierzytelności i nie uchylono dokonanych czynności egzekucyjnych,
dłużnika należy uprzedzić, że mimo udzielenia mu ulgi w postaci spłaty należności w ratach
nie wolno dysponować zajętym mieniem bez zgody skarbowego urzędu komorniczego, który
dokonał zajęcia.
12. Jeżeli spłacenie rat jest możliwe tylko po zwolnieniu zajętego mienia spod zajęcia, kierownik
jednostki na prośbę dłużnika może wystąpić do komornika skarbowego o zwolnienie zajętego
mienia.
13. Dłużnikom, którzy systematycznie zalegają w płaceniu podatków, a w szczególności nie
dotrzymują ustawowych terminów wynikających z decyzji o odroczeniu zobowiązań lub
spłaty zaległości, można udzielić ulg w spłacie zaległości w zasadzie tylko w przypadkach
szczególnych, jak np. klęski żywiołowe, wypadku losowego, poważnej choroba podatnik lub
członka rodziny.
14. Decyzja przyznająca ulgę w spłacie powinna – zgodnie z treścią art. 210 § 4 Ordynacji
podatkowej – zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne. Uzasadnienie to powinno zawierać
wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, oraz dowodów, na których się oparł.
15. W uzasadnieniu decyzji odmawiającej całkowicie lub częściowo udzielenia ulgi w spłacie
należności należy wskazać na przyczyny, z powodu których powołanym w podaniu
argumentom i dowodom odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej. W każdym razie
ocena materiału zgromadzonego w sprawie nie może nosić cech dowolności.
16. Odsetki za zwłokę od zaległości odroczonych lub rozłożonych na raty nalicza się i pobiera
do dnia złożenia wniosku przez podatnika. W uzasadnionych przypadkach można dłużnikowi
umorzyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.
17. Pracownik opracowujący decyzję o odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty
należności podatkowej bądź zaległości zobowiązany jest do naliczenia zgodnie z przepisami
należnej opłaty prolongacyjnej.
18. Pracownik prowadzący indywidualne konta pracowników winien na bieżąco śledzić
przestrzeganie przez zobowiązanych terminów płatności rat i odroczenia terminu, zgodnie z
przepisami Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat.

19. W razie niedotrzymania przez dłużnika terminu płatności rat lub terminu odroczenia
i nieprzywrócenia mu tych terminów należy wszcząć lub kontynuować wszczęte
postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności wraz z odsetkami
i opłatą prolongacyjną. W takich przypadkach odsetki za zwłokę od nieuiszczonej kwoty
pobiera się od dnia upływu terminu płatności określonego w przepisach podatkowych.
20. Jeżeli po wydaniu decyzji ratalnej wyjdą na jaw nowe okoliczności, z których wynika, że stan
materialny dłużnika w chwili wydania decyzji nie uzasadniał udzielenia rat w ogóle lub w
określonej decyzją wysokości, organ podatkowy może wznowić postępowanie i zmienić lub
uchylić decyzję ratalną w trybie art. 240 § 1 pkt 5 ustawy – Ordynacja podatkowa i uchylić
swoją decyzję.
W szczególności należy uchylić lub zmienić taką decyzję, jeżeli dłużnik wprowadził organ
finansowy w błąd w celu uzyskania ulg w spłacie zaległości i uniknięcia egzekucji.
21. Akta spraw związanych z odroczeniem terminu płatności ora rozłożeniem należności
podatkowych bądź zaległości na raty należy przechowywać w odrębnym segregatorze,
pogrupowane i opatrzone spisem spraw według obowiązującego rzeczowego wykazu akt
zawartego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. W sprawie
instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 14, poz.
67 z późn. zm.).
22. Sprawy udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych prowadzi w jednostce osoba na
stanowisku ds. Wymiaru podatków i opłat lokalnych.
VI.

Umarzanie zaległości podatkowych i opłat

1. Zobowiązania podatkowe mogą być umarzane na wniosek podatnika lub z urzędu.
2. Umorzenia z urzędu można dokonać jedynie w sytuacjach przewidzianych w art. 67D § 1 pkt
1-4 ustawy – Ordynacja podatkowa, tj.:
a) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne,
b) kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w
postępowaniu egzekucyjnym,
c) kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu
likwidacyjnym lub upadłościowym,
d) podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości
niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty
codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5000 zł, i jednocześnie
brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego
oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.
3. Wpływające podania o umorzeniu zaległości podatkowych winny być zaewidencjonowane w
sekretariacie w rejestrze wpływającej do urzędu korespondencji.
4. Pracownik sekretariatu po wpisaniu podania do rejestru i opatrzeniu datą wpływu (specjalnym
datownikiem) przekazuje podanie wraz z inną korespondencją kierownikowi jednostki, który
kieruje podanie do referatu finansowego.
5. Po otrzymaniu podania pracownik wymieniony w § 1 ust. 2 po zapoznaniu się z jego treścią
winien postąpić następująco:
 w sprawach mniejszej wagi i niebudzących wątpliwości co do uzasadnienia i udokumentowania
„ważnego interesu podatnika” bądź „interesu publicznego”, jeżeli kwota zobowiązań podatnika
nie przekracza 500 zł, a podatnik jest podopiecznym opieki społecznej bądź rencistą o niskich
dochodach, jego trudna sytuacja jest powszechnie znana i prosi o umorzenie niewielkiej kwoty
zaległości (np. 100 zł) – podanie o umorzenie należy rozpatrywać bez zbędnej zwłoki,
bezpośrednio po złożeniu podania zgodnie z przepisami art. 139 § 2 Ordynacji podatkowej.

jeżeli sprawa jest bardziej skomplikowana, np. Kwota zaległości przekracza np. 500 zł
(w zależności od miejscowych warunków), prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub
podatnik nie uzasadnił prośby w sposób dostateczny, pracownik załatwiający podanie winien
przeprowadzić postępowanie przez wezwanie podatnika do:

a) do uzupełnienia uzasadnienia podania (dot. Podatnika będącego osobą fizyczną) w trybie
przepisów art. 169 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.
U. z 2012r. poz 749 z późn. zm.) przez wykazanie istnienia „ważnego interesu podatnika” lub
„ważnego interesu publicznego” (klęska żywiołowa, długotrwała choroba, rekompensata z tytułu
przedsiębiorcy w realizacji zadań, zagrożenie upadłością firmy, utrata płynności finansowej itp.)
b) do szczegółowego udokumentowania osiąganych dochodów, a także udokumentowania
powołanych w uzasadnieniu podania motywów (dot. Podatnika będącego osobą fizyczną)
w trybie przepisów art. 189 § 1 Ordynacji podatkowej (np. Opinia banku finansującego,
zaświadczenie z urzędu skarbowego o prowadzonej egzekucji, o posiadanych zaległościach,
o zaciągniętych pożyczkach czy pobranych kredytach bankowych, o dochodzeniu należności od
zleceniodawców przed sądem itp.),
c) do szczegółowego udokumentowania powołanych w uzasadnieniu podania motywów, a także
osiąganych dochodów (w przypadku gdy o ulgę zwraca się osoba prawna); do przedłożenia
sprawozdań o przychodach, bilansu, opinii banku sprawującego obsługę jednostki, zaświadczeń
z urzędu skarbowego o zaległościach, zaświadczeń z banku o zaciągniętych pożyczkach czy
pobranych kredytach bankowych, pism procesowych w sprawie odzyskania należności od
niesolidnych kontrahentów, dokumentów świadczących o wielkości sprzedaży, o pakiecie
otrzymanych zleceń na wykonanie robót czy usług itp. Dokumentów świadczących o aktualnej
sytuacji osoby prawnej - w trybie przepisów art. 189 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 poz. 749 z późn. zm),
d) Złożenia w trybie przepisów art. 169 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa,
w związku z przepisami art. 37 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu dotyczącym
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) – wszystkich zaświadczeń o pomocy, jaką
otrzymał w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie
pomocy, jeżeli o uzyskanie pomocy de minimis ze środków publicznych ubiega się
przedsiębiorca (dot. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak i prawnymi), według
wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 sierpnia 204r. w sprawie zaświadczeń
o pomocy de minimis (Dz. U. Nr 187, poz. 1930)
e) do złożenia w trybie przepisów art. 169 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja
podatkowa, w związku z przepisami art. 37 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
dotyczącym pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), informacji o otrzymanej pomocy
publicznej, zawierającej w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie
i przeznaczeniu, jeżeli o uzyskanie pomocy innej niż pomoc de minimis ze środków publicznych
ubiega się przedsiębiorca (dot. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jaki i prawnymi)
– według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004r. W sprawie
informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (Dz. U. Nr 191, poz.
1960)
6. Podjęcie decyzji o umorzeniu zaległości powinno odbywać się po dokładnym zbadaniu
sytuacji materialnej i rodzinnej zobowiązanego i zebraniu wymaganej dokumentacji.
7. Przed przystąpieniem do opracowania projektu decyzji o umorzenie, pracownik zobowiązany
jest skompletować akta w porządku chronologicznym. Następnie ustalić:
a) czy przedmiot opodatkowania (np. nieruchomość, pojazd w przypadku podatków od
środków transportowych) nadal istnieje;
b) z czego dłużnik utrzymuje się i jaka jest wysokość jego dochodów; w drodze zbadania
stanu materialnego podatnika w miejscu jego zamieszkania (dot. osób fizycznych
ubiegających się o ulgę) dla ustalenia faktycznej sytuacji majątkowej w drodze spisania
protokołu o stanie majątkowym według wzoru nr 1 stanowiącego załącznik do instrukcji.
Chodzi tu zwłaszcza o majątek trwały (nieruchomości, samochody, wartościowe urządzenia,
oszczędności, akcje, obligacje itp.), jak i zobowiązania świadczące o aktualnej sytuacji
majątkowej,
c) co się stało z zajętymi ruchomościami, jeżeli nie zostały one poprzez egzekucje zajęte ani
sprzedane, lub z zajętymi wierzytelnościami, jeżeli nie zostały one zrealizowane;
d) czy nie zachodzi możliwość wydania decyzji o nałożeniu odpowiedzialności podatkowej na
osobę trzecią bądź skierowania egzekucji do osoby odpowiedzialnej z mocy prawa,
e) czy wykorzystano wszystkie środki egzekucyjne,
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f) jaki majątek ruchomy i nieruchomy dłużnik posiada,
g) ile wynosiły wymiary podatków za poszczególne lata, ile uiszczenia i aktualne zaległości.
Jeżeli umorzenie ma dotyczyć zaległości w podatku od nieruchomości czynnego
przedsiębiorstwa, należy ponadto zbadać akta wymiarowe za lata, z których pochodzą
zaległości, i akta z roku bieżącego, ustalić wysokość aktualnych zobowiązań, przyczyny
powstania zaległości i jak dłużnik wywiązuje się z bieżących płatności.
W razie gdy umorzenie ma dotyczyć zaległości rolnika, należy ustalić, jaki jest obszar
i przychodowość gospodarstwa, ilość inwentarza, czy były klęski żywiołowe, wypadki
zgonów najbliższych członków rodziny oraz jakie są perspektywy rozwojowe gospodarstwa.
Jeżeli podstawą umorzenia ma być niemożność ustalenia adresu dłużnika, należy zwrócić
uwagę, czy wyczerpano wszelkie możliwości w kierunku ustalenia adresu. W zapytaniach do
biur ewidencji ludności należy dokładnie podawać personalia dłużnika, które powinny się
znajdować w karcie ewidencji. Jeżeli zaległości przekraczają kwotę zł 500 zł., należy
w przypadku niemożności ustalenia adresu za pośrednictwem terenowych biur ewidencji
ludności zwracać się, podając wszelkie znane organowi podatkowemu szczegóły o dłużniku
do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie.
Stan materialny dłużnika powinien być dokładnie opisany w protokole. Protokół ten powinien
być podpisany przez pracownika, przeprowadzającego badanie i przez dłużnika. Jeżeli
protokół nie zawiera wszystkich okoliczności, mających istotne znaczenie dla ustalenia stanu
majątkowego, i możliwości płatniczych dłużnika, należy sporządzić nowy protokół w celu
usunięcia stwierdzonych braków. W razie wątpliwości co do stanu materialnego dłużnika
należy wezwać podatnika – dłużnika do wyjawienia majątku nieruchomego stosownie do art.
39 ustawy – Ordynacja podatkowa.
Jeżeli protokół badania stanu majątkowego nie nasuwa wątpliwości i jeżeli całokształt
okoliczności wskazuje, że sytuacja materialna dłużnika nie ulegnie zmianie na lepszą, jeden
aktualny protokół pochodzący z roku, w którym opracowuje się wniosek o umorzenie, może
być podstawą opracowania wniosku o umorzenie bez względu na kwotę zaległości. Jeżeli
natomiast protokół badania stanu majątkowego dotyczy zobowiązanego, którego sytuacja
materialna ulega zmianom zależnie od wyników gospodarowania (w przedsiębiorstwie lub w
gospodarstwie rolnym), albo protokół jest niedokładny lub nieaktualny, zachodzi wówczas
potrzeba ponownego zbadania stanu majątkowego dłużnika. Takie ponowne zbadanie
powinno być przeprowadzone, zależnie od potrzeb, bezpośrednio po pierwszym badaniu lub
po upływie pewnego okresu.
Po przeprowadzeniu postępowania wymienionego w § 2 ust. 2 lit. A, b, c, d i e, organ
podatkowy winien zawiadomić podatnika w trybie art. 123 § 1 (art. 200 § 1) Ordynacji
podatkowej o zapewnieniu stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed
wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań.
Po skompletowaniu materiałów z postępowania (całość akt sprawy, podanie o ulgę
z zebranymi dokumentami) z adnotacją księgową o wysokości posiadanych zaległości,
wysokości narosłych odsetek za zwłokę oraz z ewentualną opinią własną w sprawie,
pracownik przekazuje kierownikowi jednostki.
Przed podjęciem decyzji kierownik winien zapoznać się z zebraną dokumentacją, sprawdzić,
czy zachowano termin przewidziany w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa – do
załatwienia podania.
Podejmując decyzję po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania,
kierownik jednostki winien wziąć pod uwagę z jednej strony interes gminy, z drugiej zaś –
aktualne możliwości płatnicze podatnika, a zwłaszcza :
a) ogólną sytuację majątkową podatnika wynikającą z przeprowadzonego postępowania
omówionego w §2 pkt 2, tj. Warunki materialne, jak i rodzinne oraz czy odmowa
zastosowania ulgi nie naruszy podstawowych warunków bytowych rodziny, bądź zakłóci
normalne funkcjonowanie (przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego),
b) czy umorzenie zaległości (ze względu na ich wysokość) nie zakłóci realizacji planu
dochodów na dany rok podatkowy.

17. Decyzję w sprawie umorzenia bądź odmowy umorzenia zaległości z odpowiednim
uzasadnieniem faktycznym i prawnym sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden
doręcza się zobowiązanemu za potwierdzeniem odbioru.
18. Po wydaniu decyzji o umorzeniu pracownik przekazuje decyzję wraz z rejestrem umorzeń
pracownikowi (księgowemu) prowadzącemu indywidualne karty kontowe w celu dokonania
odpisów umorzonych zaległości w kartach kontowych dłużnika.
19. Jeżeli organ finansowy, który już wydał decyzję odmowną, dojdzie następnie do przekonania,
że zaległości te na skutek szczególnych okoliczności, o których nie wiedział przy
podejmowaniu decyzji umorzyć, może w granicach swych kompetencji uwzględnić wniosek
podatnika.
20. Tytuły wykonawcze dotyczące zaległości, które zostały umorzone, podlegają wykreśleniu z
ewidencji tytułów wykonawczych. Decyzję o umorzeniu wraz z tytułami wykonawczymi
i wszystkimi dokumentami składa się jako jedną sprawę do akt spraw ostatecznie
załatwionych, w oddzielnym zbiorze, po uczynieniu właściwej adnotacji w ewidencji tytułów
wykonawczych.
21. Jeżeli umorzenie dotyczy części zaległości, tytuł wykonawczy należy zaktualizować. Decyzja
o częściowym umorzeniu pozostaje przy tytule wykonawczym aż do jego likwidacji.
22. O ile sprawę skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego, należy bezzwłocznie
o umorzeniu zaległości poinformować komornika skarbowego, wycofując tytuł wykonawczy.
23. Dla umorzeń zaległości podatkowych księgowa prowadzi osobny rejestr umorzeń według
przepisanego wzoru.
24. W celu wyeliminowania umorzeń większych zaległości, niż figurują na kontach podatników,
należy w dniu wydania decyzji o umorzeniu upewnić się w referacie księgowości co do stanu
tego konta i uzyskać parafę pracownika (księgowego) prowadzącego indywidualne karty
kontowe, stwierdzając zgodność stanu zaległości z kwotą podaną w decyzji o umorzeniu).
25. Jeżeli organ finansowy uzna, że okoliczności sprawy uzasadniają umorzenie tylko części
zaległości, a resztę dłużnik powinien zapłacić, nie należy wydawać decyzji o częściowym
umorzeniu zaległości i odmowie umorzenia pozostałej części zaległości podatkowej.
26. Jeżeli zostało wniesione odwołanie od wymiaru należności podatkowych, nie należy
zasadniczo wydawać decyzji o umorzeniu, dopóki nie zostanie zakończone postępowanie
odwoławcze.
27. W razie stwierdzenia, że dłużnik wprowadził w błąd organ finansowy co do swej sytuacji
materialnej lub co do szczególnych okoliczności, które były podstawą umorzenia zaległości,
należy wznowić postępowanie na mocy przepisów 240 § 1 pkt 5 ustawy – Ordynacja
podatkowa i uchylić swoją decyzję o umorzeniu.
28. Sprawy umorzeń zaległości podatkowych w Urzędzie Miejskim w Książu prowadzi osoba na
stanowisku ds. Wymiaru podatków i opłat podatkowych, wykonując czynności związane z
przygotowaniem i opracowaniem projektu decyzji.
29. Decyzja w sprawie umorzenia zaległości powinna zawierać uzasadnienie faktyczne.
30. Stosowanie do przepisów art. 37 ust.1 pkt.2 lit f ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) pracownik na stanowisku ds. Wymiaru
podatków i opłat podatkowych podaje do publicznej wiadomości, w terminie do 31 maja
następnego roku, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy. Wykaz ma zawierać imię i nazwisko, wysokość umorzonej kwoty oraz
przyczyny umorzenia.
VII. Akta egzekucyjne podatników
1. Akta egzekucyjne podatników prowadzi się w celu ustalenia, czy należność podatkowa była
egzekwowana w trybie administracyjnym, czy wobec podatnika prowadzone było postępowanie
zabezpieczające, postępowanie w sprawie wyjawienia majątku, postępowanie w sprawie
przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie, czy należność zgłoszono do masy upadłości oraz
czy wierzytelność nie jest przedawniona. Akta egzekucyjne zapewnić mają ustalenie przyczyn
i terminów zawieszenia i przerwania biegu terminu przedawnienia.

2. Akta egzekucyjne, stanowiące zbiór dokumentów i informacji związanych z egzekucją należności
podatkowych w odniesieniu do poszczególnych dłużników, prowadzone są w zbiorach założonych dla
poszczególnych wsi, a w ramach zbioru dla wsi, dla poszczególnych podatników. Akta osób prawnych
prowadzone są z podziałem na poszczególnych podatników.
3. Zbiór dokumentów składających się na AKTA EGZEKUCYJNE oznacza się jako:
F316…./…/… – Akta egzekucyjne osób fizycznych i prawnych,
4. Akta poszczególnych podatników przechowuje się do czasu likwidacji salda zaległości.
Do archiwum przekazuje się dokumenty wyłączone z akt, dotyczące poszczególnych
podatników, u których nie figurują zaległości, a wierzytelność gminy została wyegzekwowana
lub wygasła w inny sposób, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
Tytuły wykonawcze:
Jeżeli zobowiązanie powstaje z mocy prawa, a podatnik nie złożył deklaracji, wydano także decyzję
określającą wysokość zobowiązania po stwierdzeniu braku wpłat, pracownik księgowości
przygotowuje
tytuł
wykonawczy
na
właściciela
nieruchomości
zamieszkałej
do akceptacji i podpisu przez osobę upoważnioną.
Tytuł wykonawczy powinien być wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zestawienie
tytułów wykonawczych wraz z kopią tytułów zostawia się w aktach.
Pierwsze tytuły wykonawcze wystawiane są nie później niż do 9 miesięcy od upływu terminu
płatności opłaty. Tytuł wykonawczy podpisuje osoba upoważniona do podpisu. Tytuł wykonawczy
przekazuje się do dalszej egzekucji administracyjnej, celem ściągnięcia zaległości.
Zgodnie z art.6qa – ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - organem egzekucyjnym
uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji
z nieruchomości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wójt, burmistrz,
prezydent miasta.
VIII . Postępowanie z dotacjami udzielonymi przez jednostkę samorządu terytorialnego
1. Obowiązek zwrotu do budżetu jednostki samorządu terytorialnego części dotacji
niewykorzystanej w ustalonym terminie określono w art. 251 ustawy o finansach publicznych.
2. Obowiązki i terminy zwrotu dotacji nienależnej lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem uregulowano w art. 252 ustawy o finansach
publicznych. Egzekucja obowiązku zwrotu dotacji dokonywana jest w trybie przepisów ustawy
z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Dotacje pod względem formalno- rachunkowym sprawdzane są przez pracownika z Referatu
Finansowego, natomiast pod względem merytorycznym w referacie, gdzie został złożony wniosek
o przyznanie dotacji.
4. Po dokonaniu sprawdzenia formalno – rachunkowego wraz z uwagami lub bez uwag - referat
finansowy przekazuje całość dokumentacji do pracownika merytorycznego celem wystawienia
informacji o prawidłowości – zaakceptowaniu rozliczenia lub nieprawidłowości, zwrotu dotacji
w całości lub w części.
5. W terminie 7 dni od stwierdzenia faktu nieprawidłowości pracownik merytoryczny wszczyna
postępowanie administracyjne. W tym celu wystawia zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu do budżetu Gminy Książ Wlkp. kwoty dotacji
przypadającej do zwrotu, jednocześnie zawiadamia stronę o przysługującym jej terminie do
wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Oryginał zawiadomienia
przekazywany jest stronie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, natomiast kopia zawiadomienia
jest wpinana do akt sprawy.
6. A w przypadku prowadzenia postępowania dowodowego po jego zakończeniu po upływie 10 dni
od dnia otrzymania potwierdzenia odbioru zawiadomienia o wszczęciu postępowania, pracownik
merytoryczny wystawia zawiadomienie o zakończeniu postępowania. Oryginał zawiadomienia
pracownik przekazuje stronie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a kopię wpina do akt.
7. W terminie 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia odbioru zawiadomienia o zakończeniu
postępowania, pracownik merytoryczny wystawia decyzję w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem
oryginału dla dotowanego za zwrotnym potwierdzeniu odbioru, pierwszej kopii z przeznaczeniem do
wpięcia do akt, drugiej kopii dla pracownika Referatu Finansowego na stanowisku ds. budżetu –

rozrachunki i rozliczenia dochodów i wydatków nie podatkowych celem wszczęcia czynności
windykacyjnych.
8. Pracownik Referatu Finansowego na stanowisku ds. budżetu – rozrachunki i rozliczenia dochodów
i wydatków nie podatkowych po otrzymaniu kopii decyzji, w terminie 30 dni od dnia
uprawomocnienia się decyzji wystawia upomnienie i wysyła stronie za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
10. Po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia upomnienia pracownik w terminie 20 dni wystawia
tytuł wykonawczy.
IX. Wystawianie wezwań do zapłaty.
1. Księgowy prowadzący ewidencję księgową opłat i dochodów z tytułu niezapłaconej faktury VAT,
zobowiązany jest do kontroli wpłat.
2. Jeżeli należności nie zostały zapłacone w terminie określonym na fakturze VAT, księgowy
wystawia i przesyła dłużnikowi wezwanie do zapłaty zawierające wezwanie do wykonania
obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
3. Księgowy sporządza wezwanie do zapłaty w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem oryginału
dla zobowiązanego, kopię zaś pozostawia w swoich aktach.
4. Wystawione wezwania numeruje narastająco w danym roku kalendarzowym i ewidencjonuje
w prowadzonej do tego celu ewidencji wezwań.
5. Numer wezwania do zapłaty umieszcza także na potwierdzeniu odbioru wezwania do zapłaty.
6. Wezwania do zapłaty wysyła za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
7. W przypadku, gdy księgowy nie otrzyma zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania do zapłaty,
wysyła ponownie wezwanie.
8. Otrzymane potwierdzenie odbioru wezwania do zapłaty, księgowy podpina pod kopię wezwania
i przechowuje w rejestrze wezwań do zapłaty.
X. Kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego.
1. Po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania do zapłaty i nieuregulowaniu
zaległości w całości lub tylko w części w wyznaczonym terminie, księgowy kieruje wniosek wraz
z dokumentami potwierdzającymi istnienie i wysokość zaległości do Radcy Prawnego.
2. Kserokopie dokumentów przekazywane do Radcy Prawnego księgowy potwierdza za zgodność
z oryginałem.
3. W przypadku dokonania przez zobowiązanego wpłaty na poczet należności objętej postępowaniem
sądowym – księgowy po zaksięgowaniu wpłaty zawiadamia o wpłacie Radcę Prawnego.
XI. Sprawozdawczość
Pracownicy księgowości podatkowej sporządzają sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych z tytułu podatków i opłat za gospodarowanie odpadami objętych zakresem czynności,
które przekazują, w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po kwartale, którego dotyczą,
pracownikowi księgowości budżetowej, odpowiedzialnemu za sporządzenie zbiorczego sprawozdania
Rb-27S i Rb-N z wykonania planu dochodów budżetowych.

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 9/2014
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 3 lutego 2014 roku

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 121/2014
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 15 września 2014 roku

Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową Operacji pt:
1. „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym: na placu ul. 23 Stycznia
w Książu Wlkp. ”
2. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gogolewie”
3. „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa
Antoniego Baraniaka w Mchach”
w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych
projektów objętego PROW na lata 2007-2013
Rozdział I
Sprawy ogólne
1. Dokumentacja określa zasady rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.,
zwanym w dalszej części „Urzędem” przy realizacji wyżej wymienionych operacji zwanym dalej
„Operacją”.
2. Dla obsługi poszczególnych operacji zostały wyodrębnione rachunki bankowe prowadzony przez
Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie O/Książ Wlkp.:
Ad. 1 o numerze 98 9084 1026 2004 0301 0796 0015
Ad. 2 o numerze 28 9084 1026 2004 0301 0796 0014
Ad. 3 o numerze 55 9084 1026 2004 0301 0796 0013
za pośrednictwem, którego dokonywane będą przepływy finansowe związane z realizacją Operacji.
3. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych do obsługi Operacji jest siedziba Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a.
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio: miesiąc,
kwartał, rok.
5. W planie finansowym Urzędu Miejskiego Książ Wlkp. ujmowane są wszystkie wydatki
na realizację Operacji zgodnie z klasyfikacją budżetową w:
Ad. 1. dziale 926 rozdz. 92695
Ad. 2 dziale 921 rozdz. 92109
Ad. 3 dziale 801 rozdz. 80195
6. Źródła finansowania będą oznaczone czwartą cyfrą dodaną do paragrafu rodzajowego wydatku.
Do części wydatków kwalifikowanych, finansowanych ze środków funduszy unijnych dodawana
będzie czwarta cyfra „8”, do części wydatków finansowanych ze środków własnych dodawana
będzie czwarta cyfra „9”.
7. Na koniec każdego miesiąca na podstawie analityki dokonuje się księgowania zaangażowania
wydatków budżetowych.
8. Urząd Miejski w Książu Wlkp. prowadzi osobne księgi rachunkowe dla ewidencji wykonania
budżetu Gminy (organ) i osobne księgi rachunkowe dla ewidencji zdarzeń gospodarczych
zachodzących w Urzędzie Miejskim – jako jednostce.

9. Sprawy nieuregulowane w niniejszym rozdziale podlegają zasadom prowadzenia rachunkowości,
określonym w innych zarządzeniach wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Miejskim.
10. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących Operacji prowadzona jest przez Urząd Miejski
komputerowo (osobno dla organu – Gminy i osobno dla jednostki –Urzędu Miejskiego)
w programie „FKB+” –System Finansowo – Księgowy Księgowości Budżetowej - Autor:
Systemy komputerowe „RADIX” Gdańsk z bieżącymi aktualizacjami.
11. Zakładowy Plan kont dla budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego Książ Wlkp. obowiązujący
w Urzędzie przy realizacji Operacji ustala: konta syntetyczne i analityczne oraz konta
pozabilansowe. Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym poziomie analityki
dla danego konta syntetycznego w planie kont.
12. Księgi rachunkowe obejmują: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych,
zestawienie obrotów i sald.
13. Podstawą ewidencji zdarzeń gospodarczych są dowody księgowe - oryginały. Zdarzenia
gospodarcze związane z realizacją Operacji, księgowane będą chronologicznie pod pozycją
kolejną nadaną podczas dekretacji w ewidencji organu i jednostki.
14. Oryginały dokumentów księgowych związanych z Operacją przechowywane będą w oddzielnych
segregatorach w księgowości budżetowej przez okres określony w umowie o dofinansowanie
Operacji.
15. Pozostałe dokumenty dotyczące Operacji (wniosek o dofinansowanie projektu, umowy itp.)
przechowywane będą w referacie merytorycznym nadzorującym realizację Operacji tj. w Referacie
Gospodarczym.

Rozdział II
Plan kont oraz obieg i kontrola dokumentów
1. Do ewidencji operacji gospodarczych związanych z Operacją stosowany będzie plan kont wg
poniższych tabel:
a) dla organu – gminy
Symbol konta
133
223
901
902
961

Nazwa zespołu lub konta
Konta bilansowe
Rachunek budżetu
Rozliczenie wydatków budżetowych
Dochody budżetu
Wydatki budżetu
Niedobór lub nadwyżka budżetu

b) dla jednostki budżetowej – Urzędu Miejskiego
Symbol konta
011
013
071
072

Nazwa zespołu lub konta
Konta bilansowe
Środki trwałe
Pozostałe środki trwałe
Umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Umorzenie pozostałych środków trwałych,

080
130
201
222
223
240
400
401
402
720
800
810

860
950
980
998

wartości niematerialnych i prawnych oraz
zbiorów bibliotecznych
Środki trwałe w budowie (inwestycje)
Rachunek bieżący jednostki
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Rozliczenie dochodów budżetowych
Rozliczenie wydatków budżetowych
Pozostałe rozrachunki
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Fundusz jednostki
Dotacje budżetowe, płatności z budżetu
środków europejskich oraz środki z budżetu
na inwestycje
Wynik finansowy
Konta pozabilansowe
Wydatki strukturalne
Plan finansowy wydatków budżetowych
Zaangażowanie wydatków budżetowych roku
bieżącego

2. W celu wyodrębnienia kont uczestniczących w realizacji w/wym. Operacji stosowany będzie
kod/zadanie:
Ad. 1 o numerze 2
Ad. 2 o numerze 3
Ad. 3 o numerze 4, który pozwala na identyfikację operacji księgowych.
3. Dokumenty stanowiące podstawę dokonywania płatności i księgowania powinny być poddane
kontroli przed zrealizowaniem i zaksięgowaniem. Każdy dowód księgowy powinien być
sprawdzony:
a) pod względem merytorycznym - to znaczy, że osoba odpowiedzialna za realizacje projektu
dokonuje opisu rachunku zgodnie z ustalonym wzorem. Sprawdza rzetelność, celowość
i legalność zawartych w tym dokumencie danych co powinno być poświadczone podpisem,
b) pod względem formalno-rachunkowym - to znaczy, że dowód został wystawiony
w sposób prawidłowy, zawiera wszystkie wymagane elementy oraz dane liczbowe nie
zawierają błędów rachunkowych. Kontrola formalno-rachunkowa powinna być
poświadczona podpisem upoważnionej osoby
i zatwierdzony.
4. Dowody księgowe sprawdzone pod względem merytorycznym i opisane przez pracowników
referatu gospodarczego podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym przez
pracowników referatu finansowego, którzy dokonują dekretacji księgowej, przekazują do zapłaty,
a następnie nadają im numer ewidencji księgowej.
5. Za dokumenty księgowe dotyczące realizacji Operacji odpowiada Skarbnik Gminy.
6. Za pozostałe dokumenty dotyczące realizacji Operacji np. wniosek o dofinansowanie, umowę
o dofinansowanie, wszystkie uzupełnienia odpowiada Kierownik Referatu Gospodarczego.

