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SERIA E-BOOKÓW DLA PRENUMERATORÓW
Co miesiąc na portalu SerwisRB znajdziesz e-book przygotowany

tylko dla stałych klientów miesięcznika. Pobierz kolejny e-book
„Druki ścisłego zarachowania w jednostkach publicznych”

Już dziś wejdź na www.serwisrb.pl i ściągnĳ  e-book.

DOWODY KSIĘGOWE W JEDNOSTKACH PUBLICZNYCH  Poprawność prowadzenia ksiąg rachunko-
wych zależy w dużej mierze od właściwego ich dokumentowania. Właśnie dlatego niezwykle istot-
ne jest, aby reguły postępowania z dowodami księgowymi zostały szczegółowo opisane w regula-
cjach wewnętrznych.
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EWIDENCJA POTRĄCEŃ Z PENSJI PRACOWNIKÓW SŁUŻBY CYWILNEJ  Potrącając poszczególne kwo-
ty z pensji przedstawicieli służby cywilnej, należy pamiętać, że do wszelkich naliczeń stosuje się 
ujęcie memoriałowe, a do  ich zapłat ujęcie kasowe. Ma to wpływ na ewidencję księgową oraz 
sprawozdawczość budżetową.
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ZAMRAŻANIE WYPŁAT Z ZFŚS NA WNIOSEK KOMORNIKA  Komornicy mają prawo zajęcia wynagro-
dzenia pracownika na poczet spłaty jego zadłużenia. Dla przedstawicieli komórek finansowo-kadro-
wych dużym kłopotem jest sytuacja, gdy komornik żąda zamrożenia wypłat świadczeń z zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych.
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PRAWA I OBOWIĄZKI JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ PRZEZ RIO  Uprawnienia kontrolerów RIO ogra-
niczone są jedynie do spraw finansowych. Przedstawiciele izby nie mogą więc żądać okazania do-
kumentów wykraczających poza tę sferę.
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NOWE ZASADY OBLICZANIA UPOSAŻEŃ FUNKCJONARIUSZY  W połowie 2014 roku weszła w życie no-
welizacja ustaw dotyczących pracowników Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, 
wojska oraz innych podmiotów, w których służbę pełnią tzw. mundurowi. W jej wyniku zmieniły się 
m.in. reguły obliczania wysokości uposażenia funkcjonariuszy oraz żołnierzy w okresie choroby.
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EWIDENCJA SZKÓD W MIENIU ORAZ ODSZKODOWAŃ
Osoby zajmujące się finansami publicznymi muszą pamiętać, że działalność ich jednostek wiąże się z okre-
ślonym ryzykiem. Każdy podmiot narażony jest na czynniki, które mogą powodować szkody w mieniu. 
Ewidencja wydatków poniesionych na ich likwidację oraz otrzymanych odszkodowań zależy od tego, czy 
przyczyną zniszczeń były zdarzenia naturalne – trudne do przewidzenia (pożar, powódź), czy też mieściły 
się w granicach ogólnego ryzyka prowadzonej działalności.

NOWE PROCEDURY W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
Wiosną tego roku weszły w życie przepisy regulujące niektóre kwestie związane z egzekucją w admini-
stracji. Zmianie uległy m.in. wzory dokumentów wykorzystywanych w postępowaniu oraz dokumentują-
cych wydatki egzekucyjne. Nowe regulacje mają istotne znaczenie zarówno dla gminnych organów eg-
zekucyjnych, jak i wszelkich innych jednostek, biorących udział w postępowaniu jako wierzyciele. Zmieniła 
się także sama procedura egzekucyjna, w tym formy komunikacji między wierzycielem a zobowiązanym 
oraz kwestie dotyczące doręczania upomnień. 

SYSTEM I ROZKŁAD CZASU PRACY W PODMIOTACH PUBLICZNYCH
W  jednostkach sektora finansów publicznych poprawne rozliczenie czasu pracy ma związek nie tylko 
z realizacją kodeksowych obowiązków pracodawców, ale także z dysponowaniem finansami publicznymi. 
W ubiegłym roku zasady pełnienia obowiązków służbowych przez pracowników, w tym zatrudnionych 
w  jednostkach należących do sfery publicznej, zostały uzupełnione o regulacje dotyczące m.in. rucho-
mego czasu pracy oraz sposobu odpracowywania wyjść prywatnych w godzinach służbowych. Z jednej 
strony zmiany te niosą korzyści, zarówno dla pracodawców, jak i podwładnych – z drugiej powodują 
powstanie wielu wątpliwości w zakresie ewidencjonowania czasu pracy, zwłaszcza w świetle obowiązku 
wypłaty wynagrodzenia za świadczenie pracy. 
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Poradnik FINANSE PUBLICZNE 
Księgowania, dokumentacja, sprawozdania
To więcej, niż się wydaje:
� odpowiedzi ekspertów na pytania Czytelników,
�  kompleksowe opracowania tematów z zakresu rachunkowości, klasyfikacji, 

sprawozdawczości budżetowej, podatków, finansów publicznych, płac
i środków unijnych,

� rozwiązania faktycznych problemów,
� bieżące informacje o najnowszych zmianach w prawie.

Poradnik w segregatorze jest zawsze 
aktualnym zbiorem:
� najważniejszych zagadnień,
� rozwiązań problemów,
�  praktyk księgowych z zakresu rachunkowości 

budżetowej wraz z przykładami księgowań.

Zestawy uzupełniające, które umożliwiają 
dokładanie nowych treści do podręcznego 
segregatora.

W 2 częściach. W pierwszej zupełnie jak 
czasopismo – zbiór nowości dotyczących JSFP, 
a w drugiej – zbiór odpowiedzi na pytania
dotyczące aktualnych problemów oraz kom-
pleksowe omówienie ważnych tematów.

Serwis dla Czytelnika poradnika „Finanse Publiczne”:
●  nieograniczony dostęp do portalu Serwis RB, który umożliwi Ci 

korzystanie z bazy porad, aktów prawnych, wzorów dokumentów, 
kalkulatorów (www.serwisrb.pl),

●  możliwość skonsultowania problemowych kwestii z ekspertem 
– odpowiedź na zadane pytanie przesyłamy e-mailem i publikujemy
w aktualizacji poradnika,

●  codzienny serwis e-mailowy „E-kspert księgowych sfery budżetowej” 
zawierający informacje o zmianach w prawie ważnych dla sektora 
publicznego i omówienie aktualnie ważnych dla JSFP zagadnień.



Drodzy Czytelnicy

Zgodnie z art. 880 Kodeksu postępowania cywilnego egzekucja z wynagro-
dzenia za pracę należy do komornika działającego przy sądzie rejonowym. 
Zawiadamia on  dłużnika, że  do  wysokości egzekwowanego świadczenia 
i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia za 
pracę, poza częścią wolną od zajęcia, ani rozporządzać nim w żaden inny 
sposób. 

Najczęściej do pracodawcy trafi a dokument, w którym organ egzekucyjny
powołuje się na art. 881 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z któ-
rym zajęcie komornicze obejmuje w szczególności periodyczne wynagro-
dzenie za pracę oraz za wykonanie zlecenia, nagrody i  premie, jak rów-
nież udział w  funduszu zakładowym i  innych funduszach pozostających 
w związku ze stosunkiem pracy. 

Warto się dokładnie zastanowić, czy w takiej sytuacji osoby reprezentujące 
pracodawcę, mogą zamrażać wypłatę świadczeń z ZFŚS. Jest to o tyle istotne, 
że w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania wypłaty pracownik może 
jej żądać na  drodze sądowej. Konieczność wypłaty odsetek z  tego tytułu 
może z kolei skutkować naruszeniem dyscypliny fi nansów publicznych. 

Pozdrawiam serdecznie
redaktor prowadzący

SERIA E-BOOKÓW DLA PRENUMERATORÓW
Co miesiąc na portalu SerwisRB znajdziesz e-book przygotowany
tylko dla stałych Klientów miesięcznika. Pobierz kolejny e-book
„Druki ścisłego zarachowania w jednostkach publicznych”

Już dziś wejdź na www.serwisrb.pl i ściągnĳ  e-book.



Instrukcja do aktualizacji Lipiec 2014 

Instrukcja korzystania z aktualizacji

Otrzymywany pakiet aktualizacyjny mogą Państwo wpiąć do segregatora 
w całości, traktując go jako kolejny numer czasopisma. Ci z Państwa, któ-
rzy wolą wymiennokartkową formę publikacji mogą podzielić aktualiza-
cję na poszczególne części i rozmieścić w swoim poradniku następująco:

1.  Spis treści z aktualizacji proszę wpiąć przed dotychczasowym Spisem 
treści.

2.  Dział pt. „Redakcja odpowiada” proszę wpiąć przed dotychczasowy-
mi Listami.

3.  Artykuł pt. „W zbiorczych dokumentach księgowych należy wymie-
nić poszczególne operacje” proszę wpiąć w zakładce Księgowania.

4.  Następnie proszę wpiąć tekst pt. „Naliczenie potrąceń z pensji pra-
cowników służby cywilnej należy księgować memoriałowo”.

5.  Po nim proszę wpiąć artykuł pt. „Organy nie są zgodne co do możli-
wości realizacji potrąceń z funduszu socjalnego”.

6.  Tekst pt. „Podczas kontroli RIO należy jasno wydzielić obowiązki 
kierownika i księgowego” proszę wpiąć w zakładce Dokumentacja.

7.  Następnie proszę wpiąć artykuł „Uposażenie funkcjonariusza za 
okres choroby należy obniżyć do 80%”.

8.  Na końcu proszę umieścić kalendarium.
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Listy od Czytelników

 Środki na zajęcia terapeutyczne są funduszem specjalnego przeznaczenia   05
 W § 426 należy ujmować opłaty związane ze zużyciem energii oraz 
z jej dostawą   07
 Nieudzielenie związkowcowi czasu wolnego może stanowić 
utrudnianie w sprawowaniu funkcji 09
 Sprzedaż drobnego sprzętu pracownikowi nie jest objęta procedurą 
odwrotnego obciążenia   11
 Zwolnienie ze świadczenia pracy jest dopuszczalne tylko za zgodą 
pracownika   12
 W jednostkach samorządowych zasady zwrotu wydatków 
powinny wynikać z przepisów wewnętrznych   14

Rozliczenia 
W zbiorczych dokumentach księgowych należy wymienić 
poszczególne operacje
 Elementy dowodów księgowych   18
 Kontrola dowodów księgowych   21
 Faktury   24
 Nota księgowa   28
 Wyciąg bankowy   29
 Polecenie przelewu oraz bankowy dowód wpłaty   30
 Czek gotówkowy   30
 Polecenie księgowania i lista płac   31
 Dowód OT  34

Naliczenie potrąceń z pensji pracowników służby cywilnej 
należy księgować memoriałowo
 Księgowanie naliczenia potrąceń z wynagrodzenia   38
 Ewidencja księgowa zapłaty potrąceń   44

Organy nie są zgodne co do możliwości realizacji potrąceń 
z funduszu socjalnego
 Wypłata z funduszu to nie wynagrodzenie   56
 Rozbieżności interpretacyjne   56
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 Możliwości obrony   58
Dokumentacja

Podczas kontroli RIO należy jasno wydzielić obowiązki 
kierownika i księgowego
 Rodzaje kontroli izb obrachunkowych   61
 Kryteria kontroli   62
 Uprawnienia osób sprawdzających jednostkę   63
 Obowiązki pracowników kontrolowanej jednostki   65
 Odpowiedzialność za uchylanie się od kontroli   67

Uposażenie funkcjonariusza za okres choroby należy obniżyć do 80%
 Kontrola zwolnień lekarskich i oświadczeń  75
 Dokumentowanie niezdolności do służby  77
 Fundusz nagród   79
 Prawo do pełnego wynagrodzenia   80
 Rozliczenie i ewidencja zmniejszonego uposażenia   82
 Zasady obliczania nagrody rocznej   85

Kalendarium – Sierpień 2014 
 W zakresie budżetu państwa  89 
 W zakresie budżetu środków europejskich  91 
 W zakresie budżetów JST  92



05  Redakcja odpowiada

Lipiec 2014

Odpowiedzi ekspertów na najciekawsze
pytania Czytelników

  Środki na zajęcia terapeutyczne są funduszem specjalnego 
przeznaczenia  05 

  W § 426 należy ujmować opłaty związane ze zużyciem 
energii oraz z jej dostawą  07

  Nieudzielenie związkowcowi czasu wolnego może stanowić
utrudnianie w sprawowaniu funkcji  09

  Sprzedaż drobnego sprzętu pracownikowi nie jest 
objęta procedurą odwrotnego obciążenia  11 

  Zwolnienie ze świadczenia pracy jest dopuszczalne 
tylko za zgodą pracownika  12 

  W jednostkach samorządowych zasady zwrotu wydatków 
powinny wynikać z przepisów wewnętrznych  14 

Środki na zajęcia terapeutyczne są funduszem 
specjalnego przeznaczenia

PYTANIE: W strukturze domu pomocy społecznej funkcjonują war-
sztaty terapii zajęciowej. Na zajęcia uczęszczają mieszkańcy i osoby 
z zewnątrz. Na działalność warsztatów jednostka otrzymuje środki 
z PFRON i dotację z jednostki nadrzędnej. Zgodnie z przepisami we-
wnętrznymi ze środków WTZ refundowane są częściowo media oraz 
paliwo za dowóz uczestników na zajęcia samochodem jednostki. Jak 
ująć w księgach te zdarzenia gospodarcze? 
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ODPOWIEDŹ: Tego typu zdarzenia gospodarcze należy księgować na kon-
cie 853 „Fundusze celowe”.

Jak wynika z pytania, w jednostce warsztaty terapii zajęciowej nie są wyod-
rębnione organizacyjnie, a finansowanie WTZ odbywa się pozabudżeto-
wo. Istnieje więc wyodrębnienie pod względem finansowym. Oznacza to, 
że w tym przypadku powinna zostać wydzielona ewidencja szczegółowa 
dotycząca kosztów i przychodów WTZ. W DPS środki na finansowanie 
WTZ traktowane są jako fundusze specjalnego przeznaczenia i ujmowane 
na koncie 853 „Fundusze celowe”. Ewidencja szczegółowa do tego konta 
powinna umożliwić ustalenie zwiększeń i zmniejszeń oraz stanu każdego 
z funduszy oddzielnie. 

Jeśli chodzi o koszty, w pomieszczeniach używanych przez WTZ nie ma pod-
liczników, zatem do kosztów energii i gazu należy przyjąć rozliczanie propor-
cjonalne do zajmowanej powierzchni, a wody proporcjonalnie do liczby osób. 
Sposób rozliczania kosztów powinien być zapisany w przepisach we-
wnętrznych. Przyporządkowanie kosztów WTZ powinno nastąpić przy 
użyciu dokumentu „Polecenie księgowania”. Ewidencja będzie wyglądała 
wówczas następująco:

Otrzymanie faktury zewnętrznej
Wn 401 „Zużycie materiałów i energii”
Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”

Zapłata faktury
Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”

Obciążenie WTZ częścią kosztów
Wn 853 „Fundusze celowe”
Ma 401 „Zużycie materiałów i energii”
równocześnie ujemny zapis techniczny po obu stronach konta 401

Refundacja wydatku – przelew z rachunku funduszu celowego
Wn konto 141 „Środki pieniężne w drodze” 
Ma 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”
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Refundacja wydatków – wpływ środków na rachunek budżetu 
Wa 130 „Rachunek bieżący jednostki” 
Ma 141 „Środki pieniężne w drodze” 
równocześnie zapis techniczny po obu stronach konta 130.

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżeto-
wych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2013 r. poz. 289).

Halina Skiba 
specjalista ds. finansowych

w jednostce budżetowej

W § 426 należy ujmować opłaty związane ze zużyciem 
energii oraz z jej dostawą

PYTANIE: Jednostka budżetowa zawarła z dostawcą „kompleksową 
umowę dostarczania energii elektrycznej”. Regularnie otrzymu-
je od niego jedną fakturę z podziałem na „energię” i „dystrybu-
cję”. W jaki sposób zakwalifikować część wydatków dotyczącą samej 
dystrybucji?

ODPOWIEDŹ: W tym przypadku jednostka nie musi rozdzielać wydat-
ków określonych na fakturze. Zarówno koszty z tytułu zużycia ener-
gii elektrycznej, jak i jej dystrybucji podlegają klasyfikacji w § 426 
„Zakup energii”.

W celu określenia dokładnej klasyfikacji należy przeanalizować zapisy 
umowy z dystrybutorem. Jeżeli jej przedmiotem jest usługa komplekso-
wa, to znaczy, że łączy w sobie postanowienia dotyczące samej sprzeda-
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ży energii z usługą przesyłania lub dystrybucji energii albo też sprzedaży 
z usługą przesyłania oraz usługi magazynowania np. paliw.

Warto też zapoznać się z dokumentacją dotyczącą zamówień publicz-
nych. Jeśli przykładowo w ogłoszeniu o zamówienie dostarczenia energii 
jednostka określiła przedmiot zamówienia jako „kompleksowa dostawa 
energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystry-
bucji lub przesyłu energii dla…”, dystrybutor w ramach opłaty za dostawę 
będzie wliczał zarówno wartość sprzedanej energii, jak i koszty przesłania 
jej do odbiorcy. Zgodnie z postanowieniami art. 39 ust. 1 ustawy o finan-
sach publicznych wszelkie dochody i wydatki publiczne oraz przychody 
klasyfikuje się według:

  działów i rozdziałów – określających rodzaj działalności,
  paragrafów – określających rodzaj dochodów, przychodu lub wydatku.

W celu wykonania tej dyspozycji minister finansów wydał rozporządze-
nie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przycho-
dów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 
Uwzględniając ustalenia wynikające z załącznika nr 4 do powołanego 
rozporządzenia, wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej, jak też dys-
trybucji należy zaklasyfikować do § 426 „Zużycie energii”. Opis do tej po-
działki wskazuje, że obejmuje ona opłaty za dostawę energii elektrycznej.
W przypadku usługi kompleksowej należy tu brać pod uwagę wszelkie-
go rodzaju koszty związane z jej dostarczeniem, tj. ze zużyciem, jak też 
dystrybucją.

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885 ze zm.).
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 
z 2013 r. poz. 907 ze zm.).
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. 
poz. 1059 ze zm.).

Elżbieta Gaździk 
główna księgowa

jednostki budżetowej 
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Nieudzielenie związkowcowi czasu wolnego może 
stanowić utrudnianie w sprawowaniu funkcji

PYTANIE: W urzędzie funkcjonują związki zawodowe. Ile razy w mie-
siącu pracodawca ma obowiązek zwolnić przewodniczącego komisji 
zakładowej i jego zastępcę z prawem do wynagrodzenia na spotka-
nia i szkolenia organizowane przez zarząd? Czy można odmówić pra-
cownikowi udzielenia wolnego? 

ODPOWIEDŹ: Jeżeli częstotliwość czynności związkowych wpływa ne-
gatywnie na tok pracy, pracodawca może odmówić zgody na udzie-
lenie czasu wolnego. Odmowa taka może być jednak potraktowana 
jako utrudnianie prowadzenia działalności związkowej.

Przepisy ustawy o związkach zawodowych nie określają wymiaru czasu, ja-
kiego pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi pełniącemu funk-
cję związkową na wykonanie doraźnej czynności związkowej. W art. 31 
ust. 1 ustawy o związkach zawodowych został określony jedynie wymiar 
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (z zachowaniem prawa do wy-
nagrodzenia lub bezpłatnie) na okres kadencji. W przypadku wykonywa-
nia czynności doraźnej limity te nie obowiązują.

WARUNKI ZWOLNIENIA 
Wymiar zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy i liczba pracowników, 
którzy mogą z niego korzystać, jest uzależniona od liczebności zakładowej 
organizacji związkowej. 

Zasady udzielania czasu wolnego na wykonanie doraźnej czynności związ-
kowej określają art. 25 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawo-
dowych. 

I tak, warunkami udzielenia czasu wolnego są: 
  pełnienie przez pracownika funkcji związkowej, 
  czynność doraźna, a więc niewchodząca w skład czynności stałych,
  niemożność wykonania tej czynności w czasie wolnym od pracy.

Wszystkie z tych czynników muszą zostać spełnione łącznie. 
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Należy pamiętać, że wykonywanie funkcji związkowej nie musi wiązać 
się wyłącznie z pełnieniem funkcji w zarządzie związku zawodowego. Je-
śli więc na mocy uchwały do pełnienia funkcji związkowej (np. w komisji 
bhp, w komisji socjalnej) zostanie wyznaczony członek związku, upraw-
nienie do zwolnienia z czasu pracy na wykonanie doraźnej czynności bę-
dzie mu także przysługiwało. 

Kwestie doraźności i braku możliwości wykonania poza godzinami pracy 
muszą być oceniane pod kątem tego, czy decyzja o terminie i czasie wy-
konania danej czynności jest zależna od organów związkowych, czy wią-
że się z czasem pracy innych podmiotów itp. Nie będzie więc czynnością 
doraźną posiedzenie zarządu zakładowej organizacji związkowej. 

Jeśli wykonanie czynności związkowej jest podyktowane decyzją organu 
ponadzakładowego – jak np. w przypadku organizacji szkolenia w okre-
ślonym czasie, przypadającym na godziny pracy pracownika pełniącego 
funkcję związkową, należy uznać, że wszystkie przesłanki zostały spełnio-
ne i czas wolny powinien zostać udzielony. 

Mimo przysługującego mu prawa pracownik uprawniony do otrzymania 
czasu wolnego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas wykonania 
doraźnej czynności związkowej nie może samodzielnie z niego skorzystać, 
niezbędna jest zgoda pracodawcy. W przypadku gdy udział w szkoleniach 
ma dużą częstotliwość, co wpływa negatywnie na tok pracy i obciążenie 
obowiązkami innych pracowników, pracodawca może odmówić zgody 
na udzielenie czasu wolnego celem udziału w szkoleniu. Warto jednak 
pamiętać, że odmowa udzielenia czasu wolnego może być potraktowana 
jako utrudnianie prowadzenia działalności związkowej, dlatego też musi 
być w każdym przypadku uzasadniona w sposób faktyczny i konkretny. 

PODSTAWA PRAWNA: 
Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. 
poz. 167).

Maria Kucharska-Fiałkowska
kierownik działu kadr 
jednostki budżetowej
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Sprzedaż drobnego sprzętu pracownikowi nie jest objęta 
procedurą odwrotnego obciążenia

PYTANIE: Jednostka budżetowa rozlicza VAT należny w deklaracjach 
do 25. dnia każdego miesiąca. Jak wystawić fakturę za sprzedaż 
pracownikowi telefonu komórkowego używanego w jednostce? 
Czy tu zastosowanie znajdzie odwrotne obciążenie? Podatnik za-
mierza również sprzedać szafę pancerną. Jaką fakturę wystawić 
w tym przypadku?

ODPOWIEDŹ: W przedstawionym przypadku nie będzie miało zastoso-
wania odwrotne obciążenie, a sprzedawca – jednostka budżetowa – 
będzie z tytułu przedmiotowej dostawy podatnikiem zobowiązanym 
do rozliczenia VAT.

Mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie w sytuacjach, gdy 
sprzedaż dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy 
o VAT, dostawcą oraz nabywcą jest podatnik, a dostawa nie jest objęta 
zwolnieniem. Jeżeli w przedstawionym przypadku nabywcą jest pracownik 
– niebędący podatnikiem VAT – nie będzie miało zastosowanie odwrotne 
obciążenie. Ponadto, sprzedawane przedmioty nie mieszczą się w wykazie 
z załącznika nr 11 do ustawy o VAT.

Sposób opodatkowania i udokumentowania sprzedaży telefonu i kasy pan-
cernej będzie uzależniony od tego, w jakich celach były wykorzystywane 
te przedmioty. Jednostka musi rozstrzygnąć, jakim rodzajom działalności 
one służyły, tzn. czy były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności 
zwolnionej od podatku czy też opodatkowanej, mieszanej lub niepodle-
gającej opodatkowaniu. 

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dosta-
wę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej 
od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów 
nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwo-
ty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Właśnie szczególnie 
w przypadku jednostek budżetowych nasuwają się wątpliwości, czy jeżeli 
przedmioty były wykorzystywane tylko i wyłącznie do działalności nie-


