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Warszawa, dnia 31 marca 2015 r.
Poz. 20
ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 marca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów
podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat,
wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz
innych niepodatkowych należności budżetowych, do których ustalania lub określania są
uprawnione organy podatkowe
Na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 54 Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zasad
rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie
poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych
spółek Skarbu Państwa oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, do których ustalania
lub określania są uprawnione organy podatkowe (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012 r. poz. 55) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w § 1 w ust. 1:
a)

pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) odpis - kwotę zmniejszającą zobowiązanie podatkowe lub kwotę zmniejszającą
niepodatkową należność budżetową albo kwotę zwrotu podatku należną podatnikowi,
ustaloną lub określoną przez organ podatkowy albo zadeklarowaną przez podatnika,
albo równowartość kwoty darowizny, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 12, wynikającej
z zeznania podatkowego, zmniejszającej dochody budżetowe;”,

b)

1)

pkt 11 otrzymuje brzmienie:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379,
911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.
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„11) poborca – poborcę skarbowego albo pracownika obsługującego naczelnika urzędu
skarbowego, a także funkcjonariusza celnego lub pracownika Służby Celnej, któremu
powierzono obowiązek poboru podatków;”,
c)

pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) przypis - zobowiązanie podatkowe lub niepodatkowa należność budżetowa,
stanowiące obciążenie konta podatnika/dłużnika;”;

2)

w § 2 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do udokumentowania przypisów lub odpisów służą w szczególności:”;

3)

w § 10:
a)

w pkt 1 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:
„ca ) Konto 139 - Rachunek bankowy sum depozytowych,”,

b)

w pkt 2 dodaje się lit. p w brzmieniu:
„p) Konto 289 – Rozliczenia z tytułu sum depozytowych.”;

4)

w § 11 w ust. 1:
a)

w pkt 1 po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:
„ca) do konta 139:

b)

–

Konto 1394 – Wpłaty z tytułu oprocentowanych sum depozytowych,

–

Konto 1395 – Wpłaty z tytułu nieoprocentowanych sum depozytowych.”,

w pkt 2 dodaje się lit. p w brzmieniu:
„p) do konta 289:

5)

–

Konto 2894 - Rozliczenia z tytułu oprocentowanych sum depozytowych,

–

Konto 2895 - Rozliczenia z tytułu nieoprocentowanych sum depozytowych.”;

w § 15:
a)

w ust. 1:
–

uchyla się pkt 9,

–

dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) z innymi dłużnikami – z tytułu innych podatków.”,

b)

w ust. 2 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) do kont analitycznych w ramach konta syntetycznego 289 prowadzi się konta
szczegółowe sum depozytowych w wyodrębnionej ewidencji.”;

6)

w § 18 w pkt 2 uchyla się lit. g;

7)

po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:
„§ 19a. Konto 139 – Rachunek bankowy sum depozytowych służy do ewidencji operacji
dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niż rachunki
bieżące, w tym na rachunkach pomocniczych. Na stronie Wn konta 139 księguje się wpływy
wydzielonych środków pieniężnych na rachunki sum depozytowych. Na stronie Ma konta 139
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księguje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków sum
depozytowych.”;
8)

9)

w § 30:
a)

w pkt 1 uchyla się lit. a,

b)

w pkt 2 uchyla się lit. a;

w § 32 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) 289 – Rozliczenia z tytułu sum depozytowych.”;

10) w § 37:
a)

b)

w ust. 1:
–

w pkt 1 uchyla się lit. a,

–

w pkt 2 uchyla się lit. a,

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Konto 285 wykazuje saldo Ma oznaczające stan należnych, a niezrealizowanych
kwot z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu
Strefowego.”;

11) po § 38 dodaje się § 38a w brzmieniu:
„§ 38a. 1. Konto 289 – Rozliczenia z tytułu sum depozytowych służy do ewidencjonowania
należności oraz zobowiązań z tytułu sum depozytowych. Na stronie Wn konta 289 księguje się
powstałe należności i zmniejszenie zobowiązań z tytułu sum depozytowych. Na stronie Ma
konta 289 księguje się powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności z tytułu sum
depozytowych.
2. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 289 ma zapewnić podział środków na
rodzaje sum depozytowych.
3. Konto 289 wykazuje saldo Ma wyrażające stan sum depozytowych.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2015 r.
Minister Finansów: M. Szczurek

