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PLAN KONT
MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO
w Tarnobrzegu
DLA PROJEKTU pn. „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

I.

KONTA BILANSOWE
Zespół 0 - Majątek trwały
011- Środki trwałe
013 - Pozostałe środki trwałe
014 - Zbiory biblioteczne
020 - Wartości niematerialne i prawne
071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych
072 - Umorzenie
pozostałych
środków
trwałych,
wartości
niematerialnych
i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe
101 - Kasa
130 - Rachunek bieżący jednostki
141 - Środki pieniężne w drodze
Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia
201 221 222 223 225 229 231 234 240 245 -

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Należności z tytułu dochodów budżetowych
Rozliczenie dochodów budżetowych
Rozliczenie wydatków budżetowych
Rozrachunki z budżetami
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Pozostałe rozrachunki z pracownikami
Pozostałe rozrachunki
Wpływy do wyjaśnienia

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
401 402 403 404 405 409 -

Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe

Zespół 7 - Przychody, dochody i koszty
750 - Przychody finansowe
751 - Koszty finansowe
760 - Pozostałe przychody operacyjne
761 - Pozostałe koszty operacyjne
770 - Zyski nadzwyczajne
771 - Straty nadzwyczajne
Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
800 - Fundusz jednostki
860 - Wynik finansowy

Załącznik Nr 1 do Zasad (polityki) rachunkowości
wprowadzonej Zarządzeniem Nr 4/1/POKL/2013
Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu

Konto 011 – „Środki trwałe”
Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości
początkowej środków trwałych, zakupionych w ramach współfinansowania
programów i projektów realizowanych ze środków europejskich
niepodlegających ujęciu na kontach 013, 014, wydanych do używania na
potrzeby działalności jednostki.
Na stronie Wn konta 011ujmuje się zakup nowych środków trwałych a na
stronie Ma – rozchód środków trwałych.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:
1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu
Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:
1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji,
zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania,
2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 prowadzona jest w książce
inwentarzowej i umożliwia ustalenie wartości początkowej środków trwałych
oddanych do używania oraz osób u których znajdują się środki trwałe, lub
komórek organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe.
Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych
znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.
Konto 013 – „Pozostałe środki trwałe”
Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości
początkowej pozostałych środków trwałych, zakupionych w ramach
współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków
europejskich niepodlegających ujęciu na kontach 014, wydanych do używania
na potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji
w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania, których wartość
początkowa jest niższa niż 3 500 zł i wyższa niż 500 zł. Na koncie 013
ewidencjonuje się także
pomoce dydaktyczne których wartość zakupu
przekracza 3500 zł.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia
stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się
w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:
1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji,
2) nadwyżki środków trwałych w używaniu,
3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:
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1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji,
zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania,
2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 prowadzona jest w książce
inwentarzowej i umożliwia ustalenie wartości początkowej pozostałych środków
trwałych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują się środki trwałe,
lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe. Ponadto
prowadzona ewidencja analityczna umożliwia ustalenie źródła finansowania
pozostałych środków trwałych w podziale na środki budżetowe oraz środki
gromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów. Konto 013 może
wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość pozostałych środków trwałych
znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.
Konto 014 – „Zbiory biblioteczne”
Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości
zbiorów bibliotecznych biblioteki szkolnej .
Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia
stanu i wartości początkowej zbiorów bibliotecznych, z wyjątkiem umorzenia,
które ujmuje się na koncie 072.
Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególności:
1) przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub
nieodpłatnie otrzymanych,
2) nadwyżki zbiorów bibliotecznych.
Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności:
1) rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży lub
nieodpłatnego przekazania,
2) niedobory zbiorów bibliotecznych.
Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia.
Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie
z komisyjnym oszacowaniem ich wartości.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 prowadzona jest w księdze
inwentarzowej zbiorów bibliotecznych i umożliwia ustalenie stanu
poszczególnych zbiorów bibliotecznych, z dalszym podziałem określonym
w odrębnych przepisach. Ponadto prowadzona ewidencja analityczna umożliwia
ustalenie źródła finansowania zbiorów bibliotecznych w podziale
na środki budżetowe oraz środki gromadzone na wyodrębnionym rachunku
dochodów. Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów
bibliotecznych znajdujących się w jednostce.
Konto 020 – „Wartości niematerialne i prawne”
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Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości
początkowej wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych
i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 prowadzona jest w książce
inwentarzowej wartości niematerialnych i prawnych i umożliwia należyte
obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich
tytułów i osób odpowiedzialnych. Ponadto prowadzona ewidencja analityczna
umożliwia ustalenie źródła finansowania wartości niematerialnych i prawnych
w podziale na środki budżetowe oraz środki gromadzone na wyodrębnionym
rachunku dochodów. Do konta 020 prowadzona jest odrębna analityka dla:
• wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo,
• wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% w momencie
oddania
do używania.
Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości
niematerialnych i prawnych w wartości początkowej.
Konto 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych”
Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu
według stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę.
Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.
Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia
umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w
wyjaśnieniach do kont 011 i 020. Do kont: 011, 020 i 071 prowadzi się wspólną
ewidencję szczegółową.
Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”
Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych,
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podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania
ich do używania.
Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia
umorzenia wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych.
Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zlikwidowanych
z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie,
a także stanowiących niedobór lub szkodę.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do
używania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów
bibliotecznych obciążających odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów
bibliotecznych, dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie. Do konta
prowadzona jest ewidencja szczegółowa na poszczególne środki trwałe oraz
wartości niematerialne i prawne, w szczegółowości określonej do kont 013, 020,
014.
Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości
początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
zbiorów bibliotecznych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich
do używania.
Konto 101 – „Kasa”
Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się
w kasie jednostki.
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe,
a na stronie Ma - rozchody gotówki i niedobory kasowe.
Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki
w walucie obcej.
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest w formie raportów kasowych
tworzonych dla konta bankowego na podstawie dowodów wpłat i wypłat oraz
czeków pobrania gotówki z banku i umożliwia ustalenie:
1) stanu gotówki w walucie polskiej,
2) stanu gotówki w walucie zagranicznej, wyrażonego w walucie polskiej
i obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce,
3) wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią
odpowiedzialnym.
Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.
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Konto 130 – „Rachunek bieżący jednostki”
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na
rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) objętych
planem finansowym.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych:
1) otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem
finansowym, w korespondencji z kontem 223,
2) z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów (ewidencja
szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów), w korespondencji
z kontem 101, 221 lub innym właściwym kontem.
Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:
1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym
jednostki, jak również środki pobrane do kasy na realizację wydatków
(ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków
budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołów 1, 2, 3,
4, 7 lub 8,
2) okresowe
przelewy
dochodów
budżetowych
do
budżetu,
w korespondencji z kontem 222.
Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych,
w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką
a bankiem.
Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza,
że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo
techniczny zapis ujemny.
Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu
finansowego dochodów i wydatków budżetowych.
Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych
na rachunku jednostki budżetowej. Saldo konta 130 jest równe saldu sald
wynikających z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont:
1) wydatków; konto 130 w zakresie wydatków może wykazywać saldo Wn,
które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na realizację
wydatków, a niewykorzystanych do końca roku,
2) dochodów; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może
wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych z tytułu
zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały
przelane do budżetu.
Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie:

Załącznik Nr 1 do Zasad (polityki) rachunkowości
wprowadzonej Zarządzeniem Nr 4/1/POKL/2013
Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu

1) przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku,
w korespondencji z kontem 223,
2) przelewu do budżetu dochodów pobranych, lecz nieprzelanych do końca
roku, w korespondencji z kontem 222.
Konto 141 – „Środki pieniężne w drodze”
Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.
Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych
w drodze, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze.
Ewidencja analityczna prowadzona jest dla konta bankowego wydatków
w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze
środków europejskich. posiadanego przez jednostkę. Konto 141 może
wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.
Konto 201 – „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych
i zagranicznych z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet
dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także należności z tytułu
przychodów finansowych. Na koncie 201 nie ujmuje się należności jednostek
zaliczanych do dochodów, które są ujmowane na koncie 221.
Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę
i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje się za powstałe zobowiązania oraz spłatę
i zmniejszenie należności i roszczeń.
Ewidencja szczegółowa do konta 201 jest prowadzona według podziałek
klasyfikacji budżetowej oraz zapewnia możliwość ustalenia należności
i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.
Konto 201 może mieć dwa salda, które ustala się na podstawie ewidencji
analitycznej w wyniku sumowania oddzielnie sald należności i sald zobowiązań
występujących na kontach rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami.
Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.
Konto 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według
dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których
należności dotyczą.
Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów
budżetowych.
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Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów
budżetowych m.in. :
• odsetki na rachunku bankowym,
• wynagrodzenie płatnika,
Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów
budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności.
Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według
dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których
należności dotyczą.
Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności
z tytułu dochodów budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki
budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.
Konto 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”
Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę
dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu,
w korespondencji odpowiednio z kontem 130.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub
roczne przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800,
na podstawie sprawozdań budżetowych.
Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów
budżetowych zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu.
Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu
dochodów budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku,
w korespondencji z kontem 130.
Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych”
Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę
wydatków budżetowych.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się:
1) w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na
podstawie sprawozdań z wydatków budżetu państwa w ramach
współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków
europejskich na konto 800,
2) okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków
w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze
środków europejskich, w korespondencji z kontem 130.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się:
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1) okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie
wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów
i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji
z kontem 130.
W jednostce, która jest samorządową jednostką budżetową na koncie 223
ujmuje się również operacje związane z przepływami środków europejskich w
zakresie, w którym środki te stanowią dochody jednostek samorządu
terytorialnego.
Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych
otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do
końca roku.
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek
dysponenta wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do
końca roku, w korespondencji z kontem 130.
Konto 225 – „Rozrachunki z budżetami”
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności
z tytułu podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach
z budżetami.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na
stronie Ma - zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów.
Ewidencja szczegółowa do konta 225 zapewnia możliwość ustalenia stanu
należności i zobowiązań wobec budżetu.
Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma
- stan zobowiązań wobec budżetów.
Konto 229 – „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków
publicznoprawnych, a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych.
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie
zobowiązań, a na stronie Ma - zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności
z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 zapewnia możliwość
ustalenia stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz
podmiotów, z którymi są dokonywane rozliczenia.
Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności,
a saldo Ma - stan zobowiązań.
Konto 231 – „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
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Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami
fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych,
zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń, a w szczególności należności
za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy
o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.
Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:
1) potrącenia dokonywane z list płac:
• podatek dochodowy,
• inne (PZU. Zw. Zaw., CU, ROR, wypłata świadczeń z kasy).
Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu
wynagrodzeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 zapewnia możliwość
ustalenia stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń
zaliczanych do wynagrodzeń.
Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności,
a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.
Saldo Wn oznacza stan należności od pracowników, np. z tytułu wypłaconych
zaliczek na wynagrodzenia, wypłaconych z góry wynagrodzeń za następny
okres, nadpłaconych wynagrodzeń itp. Saldo Ma oznacza stan zobowiązań
z tytułu naliczonych, a niewypłaconych wynagrodzeń.
Konto 234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec
pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia.
Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:
1) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki
obciążające jednostkę,
2) należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę
świadczeń odpłatnych,
3) zapłacone zobowiązania wobec pracowników.
Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:
1) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki,
2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych,
3) wpływy należności od pracowników.
Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych ujmuje się, do czasu ich
rozliczenia, w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić
możliwość ustalenia stanu należności, roszczeń i zobowiązań poszczególnych
pracowników według tytułów rozrachunków.
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Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności
i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników.
Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki”
Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń
oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-234. Konto 240 jest
używane również do ewidencji różnego rodzaju rozliczeń.
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę
i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę
i zmniejszenie należności i roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 zapewnia ustalenie
rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.
Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń,
a saldo Ma - stan zobowiązań.
Konto
245 – „Wpływy do wyjaśnienia” – służy do ewidencji
wpłaconych, a nie wyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów
budżetowych. Na stronie Wn ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych
wpłat i ich zwroty. Na stronie Ma ujmuje się w szczególności kwoty
niewyjaśnionych wpłat. Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza
stan niewyjaśnionych wpłat.
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Konta zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" służą do ewidencji
kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje
się w księgach rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od
terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów
dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (np. faktur
korygujących).
Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie
z odrębnymi przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji,
pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów operacji finansowych i strat
nadzwyczajnych.
Ewidencję szczegółową do kont zespołu 4 prowadzi się według podziałek
klasyfikacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb
planowania, analiz oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań
finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych
w odrębnych przepisach obowiązujących jednostkę.
Konto 401 – „Zużycie materiałów i energii”
Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele
działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.
Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia
materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie
poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień
bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia
materiałów i energii na konto 860. Ewidencję szczegółową prowadzi się według
podziałek klasyfikacji budżetowej.
Konto 402 – „Usługi obce”
Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na
rzecz realizacji współfinansowania programów i projektów realizowanych ze
środków europejskich.
Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na
stronie Ma konta 402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na
dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860. Ewidencję
szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej.
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Konto 403 – „Podatki i opłaty”
Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku od
środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat
o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty
administracyjnej.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie
Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860. Ewidencję szczegółową
prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej.
Konto 404 – „Wynagrodzenia”
Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu
wynagrodzeń pracowników i innych osób fizycznych zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy
agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.
Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom
fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów
dokonywanych na listach płac).
Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zaewidencjonowanych kosztów
działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy
przenosi się je na konto 860. Ewidencję szczegółową prowadzi się według
podziałek klasyfikacji budżetowej.
Konto 405 – „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”
Konto 405 służy do ewidencji kosztów z tytułu różnego rodzaju świadczeń na
rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń
społecznych i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów,
które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia
społecznego i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów,
a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860. Ewidencję szczegółową
prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Zasad (polityki) rachunkowości
wprowadzonej Zarządzeniem Nr 4/1/POKL/2013
Dyrektora Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu

Konto 409 – „Pozostałe koszty rodzajowe”
Konto 409 służy do ewidencji kosztów, które nie kwalifikują się
do ujęcia na kontach 401- 405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności
zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do
zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych,
koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków
przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności
finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie
Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie
poniesionych kosztów na konto 860. Ewidencję szczegółową prowadzi się
według podziałek klasyfikacji budżetowej.
Konta zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty” służą do ewidencji:
1) przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów,
towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych
przychodów i kosztów operacyjnych;
2) podatków nieujętych na koncie 403;
3) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz
dotacji przekazanych.
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz
stosownie do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia
podatków.
Konto 750 – „Przychody finansowe”
Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych (odsetki za zwłokę,
odsetki na rachunkach bankowych).
Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych,
a w szczególności odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice
kursowe.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić
wyodrębnienie przychodów finansowych z tytułu zapłaconych odsetek za
zwłokę od należności.
Na koniec roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma
konta 860 (Wn konto 750).
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
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Konto 751 – „Koszty finansowe”
Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.
Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności odsetki za zwłokę
w zapłacie zobowiązań , z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie,
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych, ujemne
różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić
wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji finansowych odsetek za zwłokę od
zobowiązań.
W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę
Wn konta 860 (Ma konto 751).
Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.
Konto 760 – „Pozostałe przychody operacyjne”
Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio
z podstawową działalnością jednostki. Na stronie Ma ujmuje się odpisane
przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie
otrzymane w tym, w drodze darowizny aktywa umarzane jednorazowo,
rzeczowe aktywa obrotowe.
W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:
1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia
materiałów;
2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych, inwestycji,
3) pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności
odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary,
darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 760 powinna zapewnić
wyodrębnienie w zakresie przychodów według ich rodzajów.
W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na
stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.
Konto 761 – „Pozostałe koszty operacyjne”
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio
z podstawową działalnością jednostki. Na stronie Wn ujmuje się kary, odpisane
przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od
należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie
przekazane rzeczowe aktywa obrotowe.
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Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 761 powinna zapewnić
wyodrębnienie w zakresie kosztów według ich rodzajów.
W końcu roku obrotowego przenosi się:
1) na stronę Wn konta 490 - koszty związane z zakupem i sprzedażą
składników majątku, jeżeli zostały ujęte na koncie 761, w korespondencji
ze stroną Ma konta 761,
2) na stronę Wn konta 860 pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji
ze stroną Ma konta 761.
Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.
Konto 770 – „Zyski nadzwyczajne”
Konto 770 służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych
do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki
i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Ma konta 770 ujmuje się w szczególności przyznane lub otrzymane
odszkodowania dotyczące zdarzeń losowych. Na stronie Wn konta 770 ujmuje
się korekty (zmniejszenia) uprzednio zaksięgowanych zysków nadzwyczajnych.
W końcu roku obrotowego przenosi się zyski nadzwyczajne na stronę Ma konta
860 (Wn konto 770).
Na koniec roku obrotowego konto 770 nie wykazuje salda.
Konto 771- „Straty nadzwyczajne”
Konto 771 służy do ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń trudnych
do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki
i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Wn konta 771 ujmuje się poniesione straty nadzwyczajne,
a w szczególności szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi do
przewidzenia, następującymi poza działalnością operacyjną jednostki
i niezwiązanymi z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Ma konta 771 ujmuje się korekty (zmniejszenia) strat
nadzwyczajnych.
W końcu roku obrotowego przenosi się straty nadzwyczajne na stronę Wn konta
860 (Ma konto 771).
Na koniec roku obrotowego konto 771 nie wykazuje salda.
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Konto 800 – „Fundusz jednostki”
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego
związanych z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze
środków europejskich.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma jego zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę
finansową jednostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860, wartość
sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu
niepieniężnego (aportu) środków trwałych, wartości
niematerialnych
i prawnych oraz środków trwałych w budowie.
Na stronie Ma ujmuje się w szczególności: nieodpłatne otrzymanie środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych
w budowie oraz:
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania
finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych
wydatków budżetowych z konta 223,
3) wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
4) różnice z aktualizacji środków trwałych,
5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji,
6) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek,
7) wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić
możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu
jednostki.
Konto 860 – „Wynik finansowy”
Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki.
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:
1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 401, 402, 403, 404,
405 i 409,
2) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz
pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761,
3) strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 771.
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Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:
1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami
zespołu 7,
2) zysków nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 770.
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki
związany z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze
środków europejskich, saldo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto.
Saldo jest przenoszone w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania
finansowego, na konto 800.
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II. KONTA POZABILANSOWE
913- Pozostałe środki trwałe – nisko cenne
972- Umorzenie pozostałych środków trwałych – nisko cennych
960- Wkład własny - niepieniężny
975- Wydatki strukturalne
976- Wzajemne rozliczenia między jednostkami
980- Plan finansowy wydatków budżetowych
998- Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999- Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Konto 913 - „Pozostałe środki trwałe - nisko cenne”
Konto 913 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości
początkowej pozostałych środków trwałych - nisko cennych, zakupionych
w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze
środków europejskich, wydanych do używania na potrzeby działalności
jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości
w miesiącu wydania do używania, których wartość początkowa jest niższa niż
500 zł z wyjątkiem sprzętu komputerowego, elektronicznego ujmowanego bez
względu na wartość na koncie 013.
Na stronie Wn konta 913 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia
stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych- nisko cennych
znajdujących się w używaniu.
Na stronie Wn konta 913 ujmuje się w szczególności:
1) środki trwałe - nisko cenne przyjęte do używania z zakupu
2) nadwyżki środków trwałych - nisko cennych
3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych - nisko cennych.
Na stronie Ma konta 913 ujmuje się w szczególności:
1) wycofanie środków trwałych nisko cennych z używania na skutek
likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania,
2) ujawnione niedobory środków trwałych - nisko cennych
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Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 913 prowadzona jest w książce
inwentarzowej i umożliwia ustalenie wartości początkowej pozostałych środków
trwałych - nisko cennych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują
się środki trwałe, lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się środki
trwałe - nisko cenne.

Konto 972 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych nisko cennych
Konto 972 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków
trwałych - nisko cennych podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej
wartości, w miesiącu wydania ich do używania.
Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401.
Na stronie Ma konta 972 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia
umorzenia wartości początkowej środków trwałych- nisko cennych.
Na stronie Wn konta 972 ujmuje się umorzenie środków trwałych- nisko
cennych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych,
przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór lub szkodę.
Na stronie Ma konta 972 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do
używania środków trwałych - nisko cennych, obciążających odpowiednie
koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych nisko cennych otrzymanych
nieodpłatnie. Do konta prowadzona jest ewidencja szczegółowa na
poszczególne środki trwałe - nisko cenne.
Konto 972 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości
początkowej środków trwałych- nisko cennych umorzonych w pełnej wartości w
miesiącu wydania ich do używania.
Konto 960 - „Wkład własny niepieniężny”
Konto 960 – służy do ewidencji wartości wkładu własnego niepieniężnego
między innymi z tytułu wynajmu sal i opracowania programów szkoleń
(wolontariat).
Na stronie Wn konta 960 ujmuje się wartość wkładu własnego niepieniężnego
z tytułu wynajmu sal i opracowania programów szkoleń (wolontariat).
Na stronie Ma konta 960 ujmuje się zmniejszenia wartości wkładu własnego
niepieniężnego.
Saldo Wn konta 960 oznacza stan wartości wkładu własnego niepieniężnego
z wynajmu sal oraz opracowania programów szkoleń (wolontariat).
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Konto 975 – „Wydatki strukturalne”
Konto 975 – służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków
strukturalnych w jednostkach, w których ewidencja wydatków strukturalnych
nie jest uwzględniona w ewidencji analitycznej prowadzonej do kont
bilansowych. Ewidencja prowadzona jest według klasyfikacji wydatków
strukturalnych, w celu wykazania tych wydatków w odpowiednim
sprawozdaniu.
Na stronie Wn konta 975 ujmuje się wartość zrealizowanych wydatków
strukturalnych według klasyfikacji wydatków strukturalnych.
Na stronie Ma konta 975 ujmuje się łączną roczną wartość wydatków
strukturalnych.
Ewidencja analityczna prowadzona jest według kodów wydatków
strukturalnych określonych w klasyfikacji wydatków strukturalnych.
Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”
Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń miedzy
jednostkami (przychody, koszty, należności, zobowiązania, zwiększenia
i zmniejszenia funduszu) w celu sporządzenia łącznego sprawozdania
finansowego.
Ewidencja na koncie 976 wzajemne przychody i koszty obejmuje księgowane
narastająco przychody i koszty, będące następstwem wzajemnych oświadczeń
pomiędzy jednostkami objętych łącznym sprawozdaniem. Ewidencja
szczegółowa do oddzielnych kont 976 wzajemne przychody (ewidencja na
stronie Ma) i wzajemne koszty (ewidencja na stronie Wn) ustalonych na
podstawie faktur, rachunków, not księgowych oraz decyzji administracyjnych
powinna dostarczać informacji o strukturze przychodów i kosztów według
pozycji planu finansowego.
Konto 976 wzajemne przychody i koszty na koniec roku nie wykazuje salda.
Dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień bilansowy na
koncie 976 wzajemne należności i zobowiązania dokonuje się ewidencji stanu
wzajemnych należności i zobowiązań ustalonych na podstawie faktur,
rachunków, not księgowych oraz decyzji administracyjnych nie uregulowanych
na koniec roku obrotowego na dzień 31 grudnia.
Na koncie 976 wzajemne zwiększenia i zmniejszenia funduszu ewidencjonuje
się nieodpłatnie przekazane środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
(wartość netto) pomiędzy jednostkami oraz ich odpisy amortyzacyjne.
Na koniec roku konto 976 zwiększenia i zmniejszenia funduszu nie wykazuje
salda.
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Konto 980 – „Plan finansowy wydatków budżetowych”
Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych
dysponenta środków związanych ze współfinansowaniem programów
i projektów realizowanych ze środków europejskich.
Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych
oraz jego zmiany.
Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:
1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetu,
2) wartość planu niezrealizowanego.
Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu
finansowego wydatków budżetowych.
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.
Konto 998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”
Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków
budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku
budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków
budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.
Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:
1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych wdanym roku
budżetowym,
2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki
roku następnego.
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość
umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje
konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.
Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek
klasyfikacyjnych planu finansowego. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje
salda.
Konto 999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”
Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków przyszłych
lat, które mają być zrealizowane w latach następnych związanych
z współfinansowaniem programów i projektów realizowanych ze środków
europejskich.
Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków
budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku
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bieżącego jednostki budżetowej. Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość
zaangażowanych wydatków lat przyszłych.
Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek
klasyfikacyjnych planu finansowego. Na koniec roku konto 999 może
wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat
przyszłych.

