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Ewidencja księgowa kosztów w publicznych
jednostkach oświatowych
Najczęściej stosowanym w praktyce oświatowych jednostek budżetowych
układem kosztów jest układ rodzajowy. Odzwierciedla koszty proste, czyli takie,
które można podzielić na jednorodne grupy na bazie kryterium przedmiotowego. Ich ewidencja dokonywana jest na kontach zespołu 4. Księgując je, należy
pamiętać o odpowiednim powiązaniu z poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej.
W wyniku prowadzonej działalności przez publiczne jednostki oświatowe następuje nie
tylko zmiana wielkości i struktury posiadanego majątku i źródeł jego finansowania, ale
również zużycie środków gospodarczych. Ich efektem są poniesione koszty, które do
celów ewidencyjnych definiuje się jako uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości. Przyjmuje
formę zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości i rezerw, co doprowadzi
do zmniejszenia kapitału lub zwiększenia jego niedoborów.
ciąg dalszy na stronie 4

Koniec z zatrudnianiem księgowego szkoły
na część etatu
Nowelizacja ustaw samorządowych umożliwiająca zapewnienie przez samorządy wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej oraz organizacyjnej wszystkim podległym jednostkom organizacyjnym oraz instytucjom kultury wpłynie
także na dotychczasową działalność zespołów obsługi jednostek oświatowych.
Nowe przepisy mają także usunąć wątpliwości dotyczące konieczności zatrudniania głównych księgowych na etat.
W obowiązującym stanie prawnym, w celu wykonywania ustawowych zadań, organy
prowadzące szkoły mogą organizować wspólną obsługę administracyjną i finansową
jednostek oświatowych. Z drugiej strony ustawa o finansach publicznych wymaga zatrudniania w jednostkach głównego księgowego w ramach umowy o pracę. Powoduje to, że
w wielu, zwłaszcza mniejszych jednostkach zatrudniani są księgowi na cząstki etatów.
ciąg dalszy na stronie 2

NOWE E-BOOKI DLA PRENUMERATORÓW
Co miesiąc na portalu SerwisRB znajdziesz e-booki przygotowane
tylko dla stałych klientów miesięcznika. Kolejna propozycja z serii to:

„Dokumentacja z zakresu kontroli zarządzczej”
Dla prenumeratorów dostęp do portalu jest bezpłatny
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Koniec z zatrudnianiem księgowego szkoły na część etatu
ciąg dalszy ze strony 1

Ta sytuacja ma się zmienić od 2016 roku.
Jak wskazuje ustawa o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw przekazana do Senatu w połowie maja, samorządy mają mieć możliwość
tworzenia wspólnej obsługi finansowej już
nie tylko w przypadku jednostek oświatowych, ale także w stosunku do innych
podległych jednostek organizacyjnych.
Funkcjonujące dotychczas jednostki obsługi
ekonomiczno-administracyjnej oraz wspólna

obsługa jednostek oświatowych i placówek
będą mogły działać na dotychczasowych
zasadach, jeszcze przez rok od dnia wejścia
w życie ustawy.
Przy okazji postanowiono zmienić zapisy
w ustawie o finansach publicznych dotyczące konieczności zatrudniania głównych
księgowych w jednostkach publicznych. Po
modyfikacji w jednostkach, w których księgowość zostanie przekazana na zewnątrz, nie
będzie konieczności zatrudniania głównego

księgowego – pod warunkiem że jego obowiązki będą w pełni realizowane przez jednostkę obsługującą.
ETAP LEGISLACYJNY:
Ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy
o samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu
oprac. Karol Zawadzki

specjalista ds. finansów publicznych

Mniejszy podatek dla pracodawców prowadzących przyzakładowe placówki
Wydatki ponoszone przez pracodawcę z tytułu prowadzenia przyzakładowej
placówki albo finansowania dziennego opiekuna będzie można zaliczyć do
kosztów podatkowych – m.in. takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji
ustaw dotyczących podatku dochodowego.
Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych
wprowadza przepisy, które mają ułatwić
zakładanie i prowadzenie przyzakładowych
placówek. Rodzice będący pracownikami
będą mogli z kolei liczyć na dofinansowanie
pobytu dzieci pracowników w przedszkolach.

Zakładanie placówek
Nowelizacja, nad którą pracują projektodawcy, przewiduje m.in., że koszty ponoszone
przez pracodawcę z tytułu prowadzenia przyzakładowej placówki (albo finansowania
dziennego opiekuna) będzie można zaliczyć
do kosztów podatkowych. Dotychczas do
kosztów uzyskania przychodów można było
zaliczyć tylko koszty poniesione na utworzenie takiej placówki. Będzie tu jednak
wprowadzony limit. W koszty będzie można wliczyć do:
• 400 miesięcznie na dziecko uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego lub
• do 200 zł miesięcznie na każde dziecko
uczęszczające do przedszkola.
Z kosztów uzyskania przychodów w dalszym
ciągu wyłączone będą te wydatki ponoszone na etapie tworzenia (prowadzenia)
żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola,
które dotyczyć będą składników majątku,

Drodzy Czytelnicy,
mająca obowiązywać od 2016
roku ustawa o zmianie
ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw umożliwi samorządom tworzenie tzw. jednostek obsługujących, które będą miały za zadanie rozliczanie pod kątem księgowym i administracyjnym podległych jednostek organizacyjnych.

które nie podlegają amortyzacji. Wydatki
z tego tytułu – zgodnie z przepisami ustaw
o podatku dochodowym – nie stanowią
kosztów podatkowych zarówno w momencie
ich poniesienia, jak i przez odpisy amortyzacyjne (np. wydatki na nabycie gruntów).
Kosztem uzyskania przychodów w dalszym
ciągu będą jednak opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wykorzystywanych w związku z prowadzonym zakładowym żłobkiem,
klubem dziecięcym lub przedszkolem.

Ulgi dla rodziców
Nowelizacja ma także zmodyfikować art. 21
ust. 1 pkt 67a ustawy o PIT przez rozszerzenie
zakresu wskazanego tam zwolnienia na świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych, związane z pobytem
dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń
w przedszkolach. Dotychczas zwolnieniem
objęte były tylko świadczenia związane z pobytem dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych.
Prawodawcy chcą także wprowadzenia
nowego przepisu, na podstawie którego
zwolnione z opodatkowania będą świadczenia otrzymane od pracodawcy sfinansowane z innego źródła niż zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych, z tytułu uczęszczania
dziecka pracownika do:
• żłobka,
• klubu dziecięcego czy też

Dotyczy to także jednostek oświatowych rozliczanych dotychczas przez jednostki obsługi
ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek
oświatowych. Te, zgodnie z uchwaloną przez
Sejm nowelizacją, będą mogły działać w dotychczasowej formie jeszcze przez rok po wejściu
w życie zmian. W związku z tym zmianie ma
ulec także ustawa o systemie informacji oświatowej. Po modyfikacji w systemie tym będą
gromadzone i przetwarzane dane dotyczące
już nie tzw. ZEASów, lecz jednostek obsługu-
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• przedszkola lub
objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.
Zwolnieniem będzie objęte świadczenie
związane z opieką nad dziećmi pracowników sfinansowane zarówno w całości, jak
i w części przez pracodawcę, z zastrzeżeniem, iż świadczenia takie nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych.
Zwolnienie będzie również limitowane. I tak
w przypadku uczęszczania dziecka do:
• żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia
go opieką sprawowaną przez dziennego
opiekuna limit zwolnienia wynosić będzie
400 zł miesięcznie na każde dziecko,

Świadczenia z ZFŚS
W sytuacji gdy koszty poniesione na
utworzenie (prowadzenie) zakładowej
placówki oraz świadczenia w postaci
dofinansowania dla pracowników zostaną
sfinansowane z zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych, wówczas nie będą
stanowić kosztów uzyskania przychodów.
Kosztem uzyskania przychodów
są bowiem odpisy na taki fundusz,
natomiast same wydatki sfinansowane
z funduszu nie stanowią już kosztów
podatkowych.

jących, które obejmują wspólną obsługą szkoły
i placówki oświatowe założone i prowadzone
przez jednostki samorządu terytorialnego. Pracowników jednostek obsługujących będą dotyczyły również tzw. dane dziedzinowe gromadzone w SIO.

redaktor prowadzący

