Zarządzenie Nr 20/2015
Wójta Gminy Krasne
z dnia 06 maja 2015 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r

w sprawie zmiany

Zarządzenia Nr 18/2012 z dnia 02 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2010 z
dnia 17.08.2010 roku w sprawie ustalenia przyjętych zasad polityki rachunkowości w Urzędzie
Gminy Krasne
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z
2013 r. poz. 330 z późn. zm oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w
sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetowych
jednostek

samorządu

terytorialnego,

jednostek

budżetowych,

samorządowych

zakładów

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych,
mających siedzibie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 289)
zarządza się, co następuje:
§1.
W załączniku nr 2 wprowadza się zasady operacji gospodarczych związanych z dokonywaniem
przez Urząd Gminy sprzedaży usług komunalnych , zakupów usług lub robót budowlanych
opodatkowanych podatkiem VAT, które należy ujmować w księgach rachunkowych jak niżej:
- faktura VAT dotycząca sprzedaży usług wystawiona przez jednostkę Urząd Gminy;
Wn 221 „ Należności z tytułu dochodów budżetowych (kwota brutto z VAT),
Ma 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych ( kwota netto bez VAT),
Ma 225-1 „Rozrachunki z budżetami VAT ( analityka podatek VAT należny,


wpływ na rachunek bankowy należności wynikających z wystawionej faktury:

Wn 130- Rachunek bieżący jednostki (dochody) kwota brutto ,
Ma 221 -Należności z tytułu dochodów budżetowych – kwota brutto, oraz w księdze głównej
budżetu gminy:
Wn 133 „Rachunek budżetu – kwota brutto
Ma 222 „ Rozliczenie dochodów budżetowych” - kwota brutto ( konto 901 „Dochody budżetu)
-faktura VAT za dokonane przez UG zakupy zawierające podatek VAT naliczony podlegający
obliczeniu od podatku VAT należnego
Wn właściwe konto kosztów (401-409) lub 080 środki trwałe w budowie inwestycje) ( kwota netto
bez VAT)
Wn 225 Rozrachunki z budżetami -VAT ( analityka podatek VAT naliczony)

Ma 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami ( kwota brutto z VAT)
-zapłata za fakturę VAT dotyczące zakupów (kwota brutto w księdze głównej Urzędu Gminy)
Wn 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Ma 130 Rachunek bieżący jednostki ( wydatki – dział rozdział i paragraf właściwy
dla wydatków)
właśc
W księdze głównej budżetu gminy
Wn 902 Wydatki budżetu
Ma 133 Rachunek budżetu
W przypadku gdy VAT należny jest wyższy niż VAT naliczony rozliczenie VAT naliczonego z VAT
należnym następuje na podstawie PK – polecenia księgowania:
Wn 225-1 „Rozrachunki z budżetami „ -VAT ( analityka VAT należny),
Ma 225-1 „Rozrachunki z budżetami – VAT ( analityka VAT naliczony),
 przelew podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego
Wn 225 -1 – Rozrachunki z budżetami -VAT
Ma 130

- Rachunek bieżący jednostki

oraz dodatkowo na podstawie polecenia księgowania w księdze głównej budżetu gminy
zmniejszenie dochodów i wydatków w pełnej kwocie VAT należnego za dany miesiąc
Wn 901 - Dochody budżetu
Ma 902 - Wydatki budżetu
i jednocześnie zmniejszenie dochodów i wydatków o równowartość podatku VAT należnego
technicznym zapisem ujemnym
Wn 130 – Rachunek bieżący jednostki ( dochody – analityka dział ,rozdział i paragraf właściwy dla
dochodów opodatkowanym podatkiem VAT).
Ma 130 – Rachunek bieżący jednostki ( wydatki – analityka § 453 podatek od towarów i usług
VAT).
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

