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W związku z pismem z dnia 12 października 2004 r. Nr WF.0717/24/04 

dotyczącym wykazywania w sprawozdawczości budżetowej przez jednostki samorządu 

terytorialnego skutków rozłożenia na raty zaległości podatkowych – Ministerstwo 

Finansów uprzejmie informuje: 

 

Zasady ujmowania – w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-PDP – skutków obniżenia 

górnych stawek podatków obliczonych za dany okres sprawozdawczy oraz skutków 

udzielonych przez gminę lub miasto na prawach powiatu, ulg, odroczeń, umorzeń, 

zwolnień oraz zaniechania poboru podatków, stanowiących dochody gminy, regulują 

przepisy instrukcji, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z 

późn. zm.). 

Sformułowania użyte w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-PDP wskazują na to, ze 

jednostki samorządu terytorialnego wykazują w tych sprawozdaniach skutki udzielonych 

ulg. W rozumieniu przepisów art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60) rozłożenie na raty nie mieści się w 

definicji ulgi podatkowej, którą jest działanie skutkujące obniżeniem podstawy 

opodatkowania lub podatku. 

 



Składane przez jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania Rb-27S i Rb-PDP 

powinny być spójne zarówno ze sobą jak i art. 32 ust 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o  

dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), który wymienia 

wyłącznie zwolnienia, odroczenia, umorzenia i zaniechania poboru podatku. A zatem w 

sprawozdaniach tych nie mieści się jako ulga rozłożenie na raty zaległości podatkowych. 

Należy zwrócić uwagę na ust. 3 tego artykułu, który stanowi, ze skutki finansowe 

wynikające z uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, określających niższe 

stawki podatków, z wyłączeniem podatku od środków transportowych niż stawki, o których 

mowa w ust. 2, oraz skutki finansowe decyzji wydanych przez organy podatkowe nie 

stanowią podstawy do zwiększenia części wyrównawczej subwencji ogólnej lub 

zmniejszenia wpłat. 
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