Zarządzenie Nr 24/2011
Wójta Gminy Krasne
z dnia 10 czerwca 2011 roku
w sprawie zasad dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartości należności
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1.
Ustala się zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartości należności.
§ 2.
Odpisów aktualizacyjnych wartości należności dokonuje się w przypadkach
określonych w art. 35b, ust. 1 ustawy o rachunkowości do:
1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości,
do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem
należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu w postępowaniu
upadłościowym,
2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku ogłoszenia
upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów
postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności,
3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik
zalega a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata
należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna do wysokości
niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w
stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizacyjnego w
wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania (odsetki).
5) Należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu
prawdopodobieństwa ściągalności w przypadkach uzasadnionych rodzajem
prowadzonej działalności lub strukturą odbiorów w wysokości wiarygodnie
oszacowanej kwoty odpisu na nieściągalne należności,
6) ustala się metodę wyceny należności z uwagi na dzień należności w zależności
od czasu zalegania w miesiącach:
- do 12 m-cy - bez odpisu aktualizacyjnego,
- powyżej 12 m-cy zalegania z płatnością odpis aktualizacyjny w wysokości
100 % należności.

§ 3.
Nie stosuje się powyższej zasady do niżej wymienionych należności:
1) od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz należności
spornych kwestionowanych przez dłużników dochodzonych na drodze
sądowej,
2) od dłużników alimentacyjnych, z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych –
odpis aktualizacyjny wynosi 100 %,
3) z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – sposób wyliczenia wysokości
odpisu aktualizacyjnego określony w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
§ 4.
Odpisów aktualizacyjnych dokonuje się według staniu na dzień 31 grudnia każdego
roku. Podstawą do ujęcia w księgach rachunkowych jest wystawiony dokument
wewnętrzny „PK” polecenie księgowania sporządzony na podstawie wartości
określonych w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
§ 5.
Dokonane odpisy aktualizujące zależności będą pomniejszone
otrzymanych wpływów lub o kwotę umorzonych należności.
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§ 6.
Odpisy aktualizacyjne wartości należności:
1) z tytułu dochodów budżetowych będą ewidencjonowane po stronie Wn konta
720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”,
2) z tytułu odsetek za zwłokę zalicza się w koszty finansowe.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 r.
WÓJT GMINY
mgr inż. Paweł Kołakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 24/2011
Wójta Gminy Krasne
z dnia 10 czerwca 2011 roku

Odpisy aktualizacyjne należności obliczone do należności z tytułu funduszu alimentacyjnego stan na dzień 31 grudzień … roku
Lp.
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 24/2011
Wójta Gminy Krasne
z dnia 10 czerwca 2011 roku

Wykaz należności według kontrahentów postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz należności kwestionowanych przez
dłużników stan na dzień 31 grudnia ….... roku.
Lp.
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