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EGITIM.PL – SZKOLENIA DLA JST 

DOSTĘP DO SPRAWDZONEJ WIEDZY, PREZENTOWANEJ PRZEZ PRAKTYKÓW 

SPLIT PAYMENT (MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI) 

A RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA 

ORAZ POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 
 

1. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W 

JST (URZĄD I INNE JEDNOSTKI) – PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH 

VAT. 

 

2. DOKUMENTACJA PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W 

ZWIĄZKU Z MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI ORAZ OBOWIĄZUJĄCYM 

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2017 

ROKU W SPRAWIE RACHUNKOWOŚCI ORAZ PLANÓW KONT DLA BUDŻETU 

PAŃSTWA, BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, 

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, 

PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK 

BUDŻETOWYCH MAJĄCYCH SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ, W TYM: 

 zasada kasowego wykonania budżetu, a księgi rachunkowe, 

 zasady wyceny środków trwałych, należności i zobowiązań, 

 zasady budowy zakładowego planu kont, 

 prowadzenie kont pozabilansowych. 

 

3. Charakterystyka zmian w załączniku nr 2 rozporządzenia – plan kont budżetu i ich 

wpływ na politykę rachunkowości – m.in. zmiany dotyczące kont 133, 222, 224, 901, 

902 i 909. Omówienie zasad funkcjonowania kont budżetu i przykłady 

nieprawidłowości ewidencji zdarzeń na kontach budżetu. 

 

4. Charakterystyka zasad funkcjonowania kont jednostki (konta 011 – 860) i zmian w 

załączniku nr 3 rozporządzenia i ich wpływ na politykę rachunkowości: 

 ujęcie i wycena gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste; 

 długoterminowe aktywa finansowe i aktualizacja ich wyceny; 

 zmiany w zakresie opisu konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”, zasady ewidencji 

zdarzeń na tym koncie, dowody stanowiące podstawę zapisu  

 należności krótko a długoterminowe; 
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 zmiany dotyczące kont kosztów i przychodów; 

 zmiany na kontach zespołu 8 (konta: 800, 820, 851, 860 i 870) 

 nowe zasady ewidencji nadwyżki środków obrotowych oraz nadwyżki środków na 

wydzielonych rachunkach dochodów 

 

5. Dostosowanie zasad (polityki) rachunkowości jednostek do zmian wynikających z ww. 

rozporządzenia: 

 obligatoryjne elementy polityki rachunkowości, 

 fakultatywne elementy polityki rachunkowości, przyjęcie uproszczeń, zasad 

prowadzenia ksiąg rachunkowych, 

 zakładowy plan kont. 

 

6. Prawidłowe ustalenie zasad ewidencji, wyceny (amortyzacji lub umorzenia) środków trwałych, 

ustalenie wartości istotnej środków trwałych. 

 

7. Regulacje w zakresie rozliczeń podatku VAT w politykach rachunkowości i ich praktyczne 

zastosowanie, w tym: 

 ewidencja dochodów budżetowych i prezentacja w Rb-27S bez podatku od towarów i usług, 

 rozliczanie VAT należnego, w tym VAT od nieuregulowanych należności, 

 rozliczanie VAT naliczonego, 

 rozliczenia z jednostkami w ramach centralizacji, 

 

8. Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości 

jednostek.  


