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Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
19 stycznia 2006 r. w sprawie zasad rachunkowoÊci
i planu kont w zakresie ewidencji podatków, op∏at
i niepodatkowych nale˝noÊci bud˝etowych w orga-
nach podatkowych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 17,
poz. 134 oraz z 2007 r. Nr 236, poz. 1740) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 4 w ust. 4:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2,
4 i 5;”,

b) uchyla si´ pkt 3;

2) w § 22 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zwroty nadp∏at, podatku oraz wyp∏at´ opro-
centowania z kasy podatnikom, w korespon-
dencji ze stronà Wn konta 271 — Rozrachunki
z podatnikami z tytu∏u podatków,”;

3) w § 23 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) zwroty podatnikom podatku oraz wyp∏at´
oprocentowania za zwroty dokonane po termi-
nie, w korespondencji ze stronà Wn konta 271
— Rozrachunki z podatnikami z tytu∏u podat-
ków,”;

4) w § 27 w ust. 2 w pkt 1:

a) lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) zwrot podatku wynikajàcy z deklaracji podat-
kowej lub z decyzji organu podatkowego,
w korespondencji ze stronà Ma konta 107
— Kasa, je˝eli wyp∏aty dokonano gotówkà,
albo ze stronà Ma konta 137 — Rachunek
bankowy, je˝eli wyp∏aty dokonano przele-
wem albo za poÊrednictwem poczty, i jedno-
czeÊnie, ze znakiem minus, w koresponden-
cji ze stronà Ma konta 271 — Rozrachunki
z podatnikami z tytu∏u podatków,”,

b) w lit. g tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„— podatku wynikajàcego z deklaracji lub decyzji
organu podatkowego lub nadp∏aty podatku
innego ni˝ wymienione w tiret pierwszym,
w korespondencji ze stronà Ma konta 282
— Rozliczenia z bud˝etem paƒstwa z tytu∏u
podatków,”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 listopada 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad rachunkowoÊci i planu kont w zakresie ewidencji podatków,
op∏at i niepodatkowych nale˝noÊci bud˝etowych w organach podatkowych podleg∏ych ministrowi 

w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112 i Nr 209, poz. 1317.




