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W związku z |icznymi pytaniami oraz wątp|iwościami zgłaszanymi do |vlinisterstwa Finansów w

sprawie zakresu danych oraz spośobu Wypełniania nowych wzorów sprawozdań Rb-N i Rb.z.

wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dńia 25 Ślycznia 2008 r. zmieniającym

rozporządzenie z dnia 27 czerwc€ 2006 roku W sprawie sprawozdawczości budzetowej' wyjaśniam co
następuje:

1. Dane zarÓwno w sprawozdaniu RFz i Rb.N' powinny być prez€ntowane wedlug WańoŚci
nominalngj, tj. tylko kwoty główne z pominięciem odsetek. Należności z tytułU odsetek nie są

objęte sprawozdaniem Rb-N. ods|ępstwem od toj zasady jest kaPitr|izacja. w wyniku klórą
kwoty naliczonych odsetek powiększają kwotę główną zobowiązania Iub należności.

2. z |Jv,!'agi na brak szczegÓ,łowych informacji, będąoych w posiadaniu jednostek zobowiązanyc|'
do spoządzania ww' sprawozdań z zakresu przyna|eżności grupowej (sek|orowej) wierzycie|.
i dłużn;kóW Ędących osobami fizycznymi prowadzącymi dzia|a|ność gospodarczą na Masny

racnunek. a w szczogó|ności danych odnośnie |iczby zatrudnionych, jednostki Pow|nny
kierowaó Śię' przy odpowiednim grupowaniu podmiotów, posiadaną wiedzą |Ub próbować

UzyśkaĆ stosowną informację od dłuŹnika czy wierzyciela.
W przypadku braku jakiejkolwiek informacji z lego zakresu zalecane jest aby
niezid€ntyfikowanB podmioty za|iczaó do grrlpy gospodarstw domowyÓ'
Przypisanie tego typu podmiotów wierzycieli/dlużników do grupy gospodars|w domowych. w

sluacji braku informac.|i o stanie zatrudnjenia, będzie bardziej prawdopodobne, niż za|iczenie
ich do grupy prze!siębiorstw niefinansowych'
odmienna zasada obowiązuje W przypadku prob|omów opisanych wyŹej, jednostki
posiadające osobowość prawną (z wy.łączeniem JsT), objątg sprawozdawczością Rb-Z i Rb-N
W oparciu o rozporządzenie MinistE Finansów z dnia 26 cz€Mca 2006 r. W sprawie
sprawozdań jodnostek sektora finansów pub|icznych w zakresie oPeracji finansowych (Dz. U.
113. poz. 770). Przypisanie niezidentyfikowanych Podmioiów wierzycie|VdłużnikóW następuje
do grupy przedsiębiorstw nie|]nansowych'
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3' W sluacji olrrymania faktury po t€rminie platnŃci wsl(azanym na fektuże podstawą

re'iestracji odpowiedniĘo zapisu w sprawozdaniu Rb.z |ub w RFN jest data otfymania

faktury.

4. W kategorii gotówka powinien być zarejesvowany stan gotówKi W kasi€ bez żadnych

wy|ączeń, Ęcznie z pogotowiern kasowym. Środki pieniężne w tej katogorii powinny byc

wńazane w grupie, do które.| na|eży jednostka gporządzaiąca sprawozdanie. Jeżeli

sprawozdanie sporządze podmiot, d|a którego organem zaloŹycie|skim Iub nadzoruiącym jest

jednostka samorządu terytoria|nego wóWczas powinien WykazeĆ stan gotówki w kasie w

grupio l l l .

5' Środki pieniężne ,w drodze. na,|e4 Wkazać.W miejscu dooe|owym"' oznacza |o, Źe wartośó

ŚrodkÓw pieniężnych pobrana f kasy, a|g jeszcze nie zaksięgowana na rachunku bankowym

(np' w przypadku ko|zystania z Wrzutni nocnych w banku) poi/inna być zaqrazon|owana w

wierszu N3.2. sprawozdania RB.N jako ,depozyty na żądanle' w ko|umnie fi 10 _ banki.

6. W Wierszu 
"depozyty 

na żądanie" należy lvykazrivać stan śIodków pieniężnych na v\6zystk;ch

rachunkach bankowych (W tym róWni€ż na rachunku dochodów vyłasnych 'iednostki

budżatowej)' Wyłączone są środki na rachunku ZFŚS oraz rachunku sum depozytowych, tj.

rachunku. na Kóry kontrahenoi wpłacają zabezpieczenia na|eżytego wykonania umóW, wadia i

kaucje. Podobnemu wylączeniu podlegają środki takie jak dgpozyty pensjonariuszy Domów

Pomocy spotBcznej ągromadzone na rachunku bankowym jednostki, one równieŹ nie powinny

byc u'ięte w eprawozdaniu RB.N'

|stotne jest aby stan środków nie zostal zdub|owany przy agregacji sprawozdań z różnych

szczeb|i. W zy,riązku z powyższyrn, jeżeli istni6j6 pewnośó, iż środki pieniężne na danym

rachunku prowadzonym prz6z jednostkę wyKazane będą w sprawozdaniu Rb.N podmiotu

nadrzędnego, to róWlli€ż należy takie środk pominąó'

7. Środki pienięzne zdeponowane W banku na|eży wykaać w sprawozdaniu RB.N w ko|umnie

10 - banki.
8' NaleŹnŃci z tytułu udz|ału gminy w podatku dochodowyn na|€ży wykazywać W wiergzu N5.2

w kolumnie 5 - grupa l.

9. Na|eżności f tytułu podatków na|eży wykazywać w wierszu N5.2, natomiast na|ożności z

tytułU opłat |okalnych na|eży WykazywaĆ w wierszu N5.3.

10. Środki na|eżne budżetowi państwa (np. z ty{ufu wydanych dowodów osobistych, opłat za

użytkowanie wieczyste, itp.)' ktÓre Jednosrka posiada na wydie|onym rachunku powinna, do

czasu Drzokazania ich na rachunek budż€tu państw.a, w\^aać w depozlach na źĘdanie w

swoim sprawozdaniu RB-N.
1,l Przedp'|-aty |ub za|iczki na usługi i szko|€nia naleŻy ujmowaĆ w sprawozdaniu RB.N w wierszu

N5 .1 .

12. Na|eżności zahipotekowane na|eży wykazywać w Rb-N Wedłua oozostalei do sDłatv ofzez

dłużnika wańości świadczenia ołówneoo.

13. W sprawozdaniu Rb-N na|eży wykazywać ty|ko na|eżności bezsporne powstale zarówno po

stronie dochodowej. jak i wydatkowej. Na|eżności wobeo, których toczone są postępowania

sądowe nie powinny byó Ujmowane w sprawozdaniu do czasu Prawomocnego wyroKu

sądowego.
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Do wiadomości:

Główny Urząd Statyś|}'czny - Depańament Rachunków Narodow}tch

14. W sprawozdanju Rb.N wartość na|eżności na|dży Wkazwać bez uwzg|ędniania dokonanych
odpisów aktua|izujących' ti. wedluo oozostałei do solaw orzez dłużnika wańości brutlo.
W przypadku Upadbści dłużnika wartość należności na|eży \ivykazywać w sprawozdaniach do
momentU wykreś|enia podmiotu z relestru przedsiębiorców.

15. zgodnie z s1Bb instrukcji sianoMącej załączn'l( nr 34 do rorporzadzenia Ministra Finansów z
dnia 27 cfe.vuca 2006 roku w sprawie sprawozdalr,czości budżeto\łyej (Dz. U. Nr 115' poz- 781
z p6żn' zm ') w części D sprawozdania RB.z' dotycząc€j uzupełnia'iących danych o
zobowiązaniach, Wynikających z 7awartych Umów o tarminie platności na okres dlużezy niż 6
miegięcy, przypadającym w latach następnych (Ęcznie z |easingiem), na|gży ujmować dane
dotyczące zobowiązań, d|a których okreś|ony zostały terminy platności d|uższe niż 6 miesięcy
i zobowiąZania te będą obciążały budżet jst w |alach następnych. Ta część spfttwozdania
RB.z n|e dotyEzy zobowiązań zaliczanych do dfugu pub|icznego jako pożyczki i
wykazywanych w części A ww. sprawozdania.
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