ZARZ4DZENIE NR 32/2014
WOJTA GMINY MOSZCZENICA
z dnia 14 marca 2014 roku
w sprawie okreslenia zasad dokonywania odpisow aktualizuj^cych naleznosci w Urzedzie
Gminy w Moszczenicy oraz samorz^dowych jednostkach Gminy Moszczenica
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w zwiazku z art. 35 b i 35 c ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku
rachunkowosci(j.t. Dz. U. 2 2013 r. poz. 330 zpozn. zm)«zarz^dzam, co nastgpuje:

o

§ 1. Ustala sie_ nastej>uja_ce zasady dokonywania odpisow aktualizujapych wartos'c
naleznosci:
1) odpisow aktualizujajsych wartosc naleznosci dokonuje sie_ w przypadku okreslonych w art. 35
b ust. 1 ustawy o rachunkowosci, uwzgl§dniaja_c stopien prawdopodobienstwa ich zaptaty,
w odniesieniu do:
a) naleznosci od dJuznikow postawionych w stan likwidacji lub w stan upadlosci:
- do wysokosci naleznosci nieobj^tej gwarancjq lub innym zabezpieczeniem
naleznosci,
zgloszonej
likwidatorowi lub sgdziemu
komisarzowi w postepowaniu
upadlosciowym,
b) naleznosci od dhiznikow w przypadku oddalenia wniosku o ogloszenie upadlosci, jezeli
majatek dhiznika nie wystarcza na zaspokojenie kosztow post^powania upadlosciowego
- w pelnej wysokosci naleznosci,
c) naleznosci kwestionowanych przez dluznikow oraz z ktorych zaplat% diuznik zalega,
a wedlug oceny s^uacji majatkowej i fmansowej dhiznika splata naleznosci w umownej
kvvocie nie jest prawdopodobna - do wysokosci niepokrytej gAvarancj^. lub innyra
zabezpieczeniem naleznosci,
d) naleznosci stanowiajsych rownowartosc kwot pod\vyzszaja^cych naleznosci, w stosunku
do ktorych uprzednio dokonano odpisu aktualizujajsego - w wysokosci tych kwot
w przj'padku gdy odpisem objeta jest cala naleznosc albo w tym samym stosunku
w jakim odpis obj^l naleznosc pierwotna^ do czasu ich otrzymania lub odpisania
tych naleznosci,
e) naleznosci przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu
prawdopodobienstwa niescia^galnosci, w przypadku uzasadnionych rodzajem prowadzonej
dzialalnosci lub struktura^ odbiorcow — w wysokosci wiarygodnie oszacowanej k>voty
odpisu, w tym takze ogolnego na niesciaj*alne naleznosci;
2) odpis aktualizuja_cy naleznosci, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a-d zarza_dzenia, ustala si^
indywiduahiie dla poszczegolnych dhaznikow stosujap zala^cznik nr 1;
3) nie podlegajq. odpisowi aktualizuja_cemu naleznosci zabezpieczone hipoteka^ lub zastawem
skarbowyrn;
4) szacowanie kwoty odpisu ogolnego w przypadku naleznosci, o ktorych mowa w pkt 1 lit. e ,
nastejmje zgodnie z ponizszymi zasadami:
a) zidentyfikowanie naleznosci,
b) ocena stopnia prawdopodobienstwa scia^galnosci,
c) ustalenie wysokosci odpisu aktualizuja_cego w przypadku stwierdzenia znacznego stopnia
prawdopodobienstwa niescia^galnosci,
d) zaewidencjonowanie odpisu aktualizuja_cego w ksi^gach rachunkowych;

5) za znaczny stopien pravvdopodobienstwa niescia^galnosci, o ktorym mowa w pkt 1 lit. e 3
przyjmuje si? w szczegolnosci negatywny wynik postepowania egzekucyjnego
w
stosunku do calosci lub cze_sci naleznosci;
6) wysokosc odpisu aktualizuja_cego ogolnego dla naleznosci, o ktorych mowa w pkt 1 lit. e , jest
rowna iloczynowi wartosci naleznosci z okreslonego tytulu na dzien bilansowy i ustalonego
dla nich procentowego wskaznika aktualizujapego naleznosci;
7) wysokosc wskaznika aktualizujajsego naleznosci nie wymienionych z rodzaju w przepisach
zarza_dzenia ustala si? corocznie dlaposzczegolnych rodzajow naleznos'ci, jedna_z metod:
a)wskazniki aktualizujajse przyjmuje si? dla wyznaczonych przedziaiow czasowych
opoznienia w spfocie naleznosci, przy czym zarowno przedzialy, jak i wysokosc
wskaznika okresla si? z uwzgl?dnieniem stosowanej dla tych naleznosci procedury
egzekucyjnej i obowiazujajsych terrninow przedawnienia, w ten sposob, ze im dhizsze
opoznienie w splacie naleznosci tym wyzszy wskaznik aktualizujajsy, albo
b)wskaznik aktualizuja_cy ustala si? uwzgl?dniaja_c stopien sci^galnosci naleznosci
z okreslonego tytulu w latach poprzednich; lub inne kryteria umozliwiaja^ce ocen§
prawdopodobienstwa zaplaty, wynikajace z posiadanych dokunientow;
8 ) dla naleznosci z tytulu:
a) najmu lub dzierzawy skladnikow majatkowych gminy i Skarbu Panstwa,
b) opfety adiacenckiej,
c) oplaty planistycznej,
d) opJat za refundowanie faktur ( media itp. ),
e) grzy\vien i innych kar pienie_znych od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
f) optet za zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych,
g) innych, ktore moga_powstac
- ustala si^ wskaznik aktualizuj^cy, zalezny od okresu zalegania z platnosci^
w miesi^cach stosuj^c zal^cznik nr 2;
9) dla naleznosci wymienionych w pkt 8 w przypadku zalegania z platnoscia;
a) do 6 miesi^cy — nie stosuje si$ odpisu aktualizuj^cego,
b) od 6 miesi^cy do 1 roku - stosuje si£ odpis aktualizuj^cy 50% \vysokosci naleznosci,
c) powyzej 1 roku zalegania z platnoscia^- stosuje si£ odpis aktualizuj^cy 100% wysokosci
naleznosci:
10) dla naleznosci z tytuhi :
a) trwalego zarza^du, uz^kowania, uzytkowania wieczystego nieruchomosci, przeksztalcenia
prawa wieczystego uzytkowania przyshaguja^cego osobom fizycznym w prawo wlasnosci,
b) mandatow karnych kredyto\yych
- ustala si£ corocznie wskaznik aktualizuj^cy uwzgledniaj^c stopien sci^galnosci
naleznosci \ stosunku do lat poprzednich, stosuj^c zal^cznik nr 3;
11) dla naleznosci z tytulu dochodow podatkowych ustala si^ wskaznik aktualizujajsy, zalezny
od okresu zalegania z platnosciaj
a) do 12 miesie^cy — nie stosuje sie odpisu aktualizuj^cego,
b) powyzej 12 miesi^cy zalegania z pJatnosciq. - stosuje sie odpis aktualizuja^cy
100% wysokosci naleznosci stosuj^c zaf^cznik nr 3;
12) czynnosci, o ktorych mowa w pkt 4, dokonuja_ pracownicy prowadzacy ewidencj?
poszczegolnych rodzajow naleznosci w oparciu o posiadanq. dokumentacj^
w zakresie
prowadzonej windykacji, ktorq. uzupelnia si? w miar? potrzeby o opinie_ prawna_ albo inne
dokumenty zawieraja_ce przeslanki uzasadniaja^ce dokonanie odpisu aktualizuja_cego;
13) odpisow aktualizuja_cych wartosc naleznosci danego roku obrotowego dokonuje si?
w terminie do konca miesiaca lutego roku nast?pnego, wedhag stanu na dzien 31 grudnia
kazdego roku, za wyjatkiem aktualizacji naleznosci za 2013 r,, ktora^nalezy sporza^dzic do 27
marca 2014 r. przy czym maja_c na uwadze zasad? ostroznej wyceny, odpisy aktualizuja^ce

wartosc naleznosci powinny rowniez uwzgle_dniac te przyczyny ich dokonania., ktore
wystajily po dniu bilansowym, a zostaly ujawnione do dnia sporzajdzenia bilansu m.in. zgon
dhiznika, ogloszenie postanowienie o upadlosci;
14) podstawa_ do ujejcia odpisow aktualizujacych wartosc naleznosci w ksiegach rachunkowych
jest wewne_trzny dokument ksie^gowy pn. "Polecenie ksi^gowania", wystawiony w oparciu
o wyliczone wartosci okreslone w zalacznikach do zarzaxlzenia;
15) dokonane odpisy aktualizuja^ce wartosc naleznosci sluzq. wylacznie do wyceny naleznos'ci
wykazywanych w sprawozdaniu fmansowym
(bilansie), a dokonanie odpisow
aktualizujacych wartosc naleznosci nie ma zadnego wpfywu na wartosc naleznosci
wykazywanych w ksie_gach rachunkowych, ktore to naleznosci nadal powinny figurowac na
koncie rozrachunkowym i podlegac wykazaniu w sprawozdaniach budzetowych zgodnie
z wlasciwymi przepisami;
16) dokonanie odpisow aktualizuja_cych wartosc naleznosci nie zwalnia od dzialan
zmierzajapych do wyegzekwowania tych naleznosci;
17) dokonane odpisy aktualizujXce wartos'c naleznos'ci pomniejsza si^ o wartosc otrzymanych
wplywow z tytulu tych naleznosci., a naleznosci umorzone, przedawnione lub niescia^galne
zrnniejszaja^ dokonane uprzednio odpisy aktualizuja^ce ich wartosc;
18) odpisy aktualizujaj;e wartosc naleznosci zalicza si?:
a) z tytulu dochodow budzetowych - do kosztow finansowych,
b) z tytulu rozchodow budzetu — do wynikow na pozostalych operacjach niekasowych.,
c) na rzecz innych jednostek - obciazaja_ zobowiazania tych jednostek, a ujmuje si? je na
wlasciwych kontach analitycznych do kont syntetycznych, na ktorych zobowiazania te
d) na rzecz funduszy specjalnych i celowych — obciazaja_ te fundusze.
§ 2. Wykonanie zarzajdzenia powierzam Referatowi Finansowemu.

§ 3. Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

IINY
7ICA
Mafci

Zala_cznikNr 1
do Zarza^dzenia Nr 32/2014
Wqjta Gmhiy Moszczenica
z dnia 14 marca 2014 r.
Wykaz naleznosci dluznikow postawionych w stan Hkwidacji lub upadlosci, wobec ktorych oddalono wniosek o ogloszenie upadiosci,
oraz naleznosci spornych i kwestionowanych przez dluznikow, dochodzonych na drodze s^dowej wg stanu ua 31 grudnia
roku

Lp.

Nazwa dhiznika

Kwota
naleznosci
glownej

Kwota odsetek
naliczonycli do
naleznosci
glownej

Termin
wjonagalno^ci
naleznosci

Podstawa odpisu
(likwidacja,
upadlosc,
naleznosc sporna
i kwestionowana
przez dluznikasa_d) - wpisac
odpowiednie

Ogolem kwota odpisu aktualizuj^cego

Data

Sporzadzil

pieczatka referatu

Kwota odpisu
aktualizuja_cego
naleznosc
glowna_

0,00

Kwota odpisu
aktualizuja_cego
dla odsetek

0,00

Zala_cznikNr 2
do ZarzadzeniaNr 32/2014.
Wqjta Gminy Moszczenica
z dnia 14 marca 2014 r.
Odpisy aktualizuja^ce naleznosci z tytutu
stanu na 31 grudnia

Lp.

Nazwa dluznika

Kwota
naleznosci
glownej

w zaleznosci od okresu zalegania z platnosci^ w miesi^cach
2014 r.

Kwota odsetek
Termin
Okres
naliczonych do wymagalnosci zalegania
naleznosci
naleznosci
w
glownej
miesiacach

Ogolem kwota odpisu aktualizuj^cego

Data

Sporzadzil

pieczatka referatu

Stawka
odpisu

Kwota odpisu
aktualiziya_cego
naleznosc g!6wna_

0,00

Kwota odpisu
aktualizujq.cego
dla odsetek

0,00

Zala_cznik Nr 3
do ZarzadzeniaNr 32/2014
Wojta Gminy Moszczenica
z dnia 14 marca 2014 r.
Odpisy aktualizuja^ce naleznosci z tytulu dochodow podatkowych w zaleznosci od okresu zalegania z platnoscia^
wg stanu ua 31 grudnia

Lp.

Nazwa droznika

Kwota
naleznosci
glownej

Kwota odsetek
Terrain
Okres
naliczonych do wymagalnosci zalegania
naleznosci
naleznosci
w
glownej
miesia_cach

Ogolem kwota odpisu aktualizujacego

Data

Sporza_dzil

pieczatka referatu

Stawka
odpisu

Kwota odpisu
aktualizujacego
naleznosc glo\vna_

0,00

Kwota odpisu
aktualizuj a_cego
dla odsetek

0,00

