
Rachunkowość budżetowa  
wybrane problemy 

 
Prowadząca: Agnieszka Drożdżal 

 



Dochody jednostek 

Ewidencja należności i dochodów 

a. na podstawie różnych dokumentów: 

umowy, decyzje przypis  Wn 221, Ma 720 

    odpis  Wn 720, Ma 221 

    wpłata   Wn 130, Ma 221 rachunek bankowy 

      Wn 101, Ma 221 kasa 

z tytułu sprzedaży składników majątku przypis Wn 221, Ma 760 

odsetki od należności przypis Wn 221, Ma 750 

 

b. Rozliczenie nadpłaty Wn 221< Ma 221 

decyzja płatnika o zwrocie do kasy Wn 221, Ma 101 

decyzja o zaksięgowaniu na poczet przyszłych zobowiązań  

Wn 221 Ma 840 

 

 

 



Dochody jednostek 

c. Zaległości – Wn 221>Ma 221 wdrożenie postępowania 

windykacyjnego 

 

d. odraczanie terminu płatności,  

e. rozłożenie na raty,  

Jeśli spłata w roku budżetowym – zmiana terminu/terminów 

płatności 

Jeśli spłata w kolejnym roku budżetowym Wn 226, ma 221 

(odroczenia lub rat przypadających na kolejny rok/lata 

budzetowe) 

W kolejnym roku przeniesienie rat należnych w danym roku 

budżetowym Wn 221, Ma 226 

 



Dochody jednostek 

f. umorzenia,  

g. przedawnienia 

Wn 761, Ma 221 

Jeśli był wcześniej odpis aktualizujący Wn 290, Ma 221 (w części 

odpisanej) 

 

 



Dochody jednostek 

Konto 290 – „Odpisy aktualizujące należności” 

 

• Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących 

należności.  

• Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości 

odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma – 

zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności. 

• Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących 

należności. 

Ewidencja: 

Odpis Wn 761, Ma 290 należność główna 

       Wn 751, Ma 290 odsetki 

Jeśli nastąpi zapłata należności odpisanej 

 Wn 290, Ma 760 należność główna 

Wn 290, Ma 750 odsetki 



 Konto 403 - „Podatki i opłaty” 

Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku 

akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków 

transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o 

charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i 

opłaty administracyjnej. 

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na 

stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na 

dzień bilansowy – przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860. 

Ewidencja: 

Opłaty i składki  Wn 403, Ma 240/ czasami bezpośrednio 130 



 Konto 409 – „Pozostałe koszty rodzajowe” 

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie 

kwalifikują się do ujęcia na kontach 400–405. Na koncie tym ujmuje się 

w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów 

prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i 

zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i 

osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych 

kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i 

pozostałych kosztów operacyjnych. 

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na 

stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się 

przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860. 

Ewidencja: 

Rozliczone koszty podróży służbowych Wn 409, Ma 234 

Ubezpieczenia majątkowe Wn 409, Ma 201 

Przeniesienie na koniec roku kosztów rodzajowych na wynik  

Wn 860, Ma konta zespołu 4 



 Konto 640 – „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 

Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz 
rezerw na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne). 

Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w okresie 
sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów, oraz wydatki poniesione w 
okresie sprawozdawczym, na które utworzono w okresach poprzednich rezerwę. 

Na stronie Ma konta 640 ujmuje się utworzenie rezerwy na wydatki przyszłych 
okresów oraz zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów 
poniesionych w okresach poprzednich. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umożliwić ustalenie: 

1) wysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie; 

2) wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym podziałem 
według ich tytułów. 

Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów, a saldo Ma – rezerwy na 
wydatki przyszłych okresów. 

Ewidencja: 

Zakup ubezpieczenia w XII - Wn 640, Ma 201, 

w kolejnym roku przeksięgowanie w koszty Wn 409, Ma 640 

 



 Konto 761 – „Pozostałe koszty operacyjne” 

 

Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową 
działalnością jednostki. 

W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się: 

1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia 
materiałów; 

2) kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy 
aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego 
oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe. 

W końcu roku obrotowego przenosi się: 

1) na stronę Wn konta 490 – koszty związane z zakupem i sprzedażą składników 

majątku, jeżeli zostały ujęte na koncie 761, w korespondencji ze stroną Ma 

konta 761; 

2) na stronę Wn konta 860 – pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze 

stroną Ma konta 761. 

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda. 

Ewidencja:  

Koszty postępowania spornego czy egzekucyjnego Wn 761, Ma 240 

 



 Konto 840 – „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” 

Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz 

innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. 

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie 

Wn – ich zmniejszenie lub rozwiązanie. 

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenia rozliczeń 

międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn – ich rozliczenie poprzez 

zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możność 

ustalenia stanu: 

1) rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń; 

2) rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz 

przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń. 

Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń 

międzyokresowych przychodów. 

Ewidencja: 

Wpłata w XII czynszu od kontrahenta Wn 201, Ma 840 

W kolejnym roku przeksięgowanie czynszu na przychody Wn 840, Ma 760 



Konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” 

Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz 
do rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane 
efekty inwestycyjne. 

Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności: 

1) poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie ramach 
prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i 
we własnym imieniu; 

2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze 
nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych 
przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w 
ramach własnej działalności gospodarczej; 

3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, 
rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które 
powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego. 

 



Konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” 

Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, w 
szczególności: 

1) środków trwałych; 

2) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w 
budowie. 

Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących 
zakupów gotowych środków trwałych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co 
najmniej wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie 
według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz 
skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych 
obiektów środków trwałych. 

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów 
środków trwałych w budowie i ulepszeń. 



Ewidencja faktury proforma 

 

W sytuacjach szczególnych, kiedy nie ma innej możliwości zamówienia 
najczęściej materiałów lub środków trwałych stosuje się faktury 
proforma. 

Ewidencja: 

Zapłata za fakturę proforma Wn 201, Ma 130 

Zaksięgowanie w koszty właściwej faktury Wn 401, Ma 201 



 Konto 770 – „Zyski nadzwyczajne” 

Konto 770 służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń 

trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością 

operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej 

prowadzenia. 

Na stronie Ma konta 770 ujmuje się w szczególności przyznane lub 

otrzymane odszkodowania dotyczące zdarzeń losowych. Na stronie 

Wn konta 770 ujmuje się korekty (zmniejszenia) uprzednio 

zaksięgowanych zysków nadzwyczajnych. 

W końcu roku obrotowego przenosi się zyski nadzwyczajne na stronę Ma 

konta 860 (Wn konto 770). 

Na koniec roku obrotowego konto 770 nie wykazuje salda. 

Ewidencja: 

Odszkodowania od ubezpieczyciela Wn 201, Ma 770 



 Konto 771– „Straty nadzwyczajne” 

Konto 771 służy do ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń 

trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością 

operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej 

prowadzenia. 

Na stronie Wn konta 771 ujmuje się poniesione straty nadzwyczajne, a w 

szczególności szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi do 

przewidzenia, następującymi poza działalnością operacyjną jednostki i 

niezwiązanymi z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 

Na stronie Ma konta 771 ujmuje się korekty (zmniejszenia) strat 

nadzwyczajnych. 

W końcu roku obrotowego przenosi się straty nadzwyczajne na stronę Wn 

konta 860 (Ma konto 771). 

Na koniec roku obrotowego konto 771 nie wykazuje salda. 

Ewidencja: 

Szkody spowodowane przez zdarzenia losowe Wn 771, Ma 201 



Dziękuję za uwagę 

Agnieszka Drożdżal 

e-mail: ajdrozdzal@wp.pl 


