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I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp. Etykieta Wartość

1

1.1 Nazwa jednostki Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

1.2 Siedziba jednostki Łódź

1.3 Adres jednostki T. Kościuszki 83 90-436 Łódź

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki Wykonywanie zadań z zakresu poboru dochodów z tytułu podatków, 
należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności 
budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony 
obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewnienie obsługę i 
wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu 
obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w 
prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

2 Okres sprawozdawczy Roczny-2020

3 Agregat? (Tak / Nie) Nie

4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych 
zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o 
rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych 
wyniajacych z Rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa (.......) Dz.U poz.342 z 2020r. t.j. Ewidencja 
kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w układzie 
rodzajowym na kontach zespołu "4". Koszty i przychody ujmuje się w 
księgach wg zasady memoriałowej.

4.1 Metoda amortyzacji

Kod Metoda amortyzacji Dodatkowy opis

2 metoda liniowa środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub przekraczającej kwote 
10.000,-PLN w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania od 
1 stycznia 2018r., a w pozostałych przypadkach odpowiednio 3.500,-PLN. Środki trwałe i WNiP umarza się i 
amortyzuje jednorazowo za okres całego roku wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od 
osób prawnych.

4 środki trwałe o wartości 
nieprzekraczającej 10 000 
zł, podlegają jednorazowo 
umorzeniu w 100% w 
miesiącu przyjęcia do 
używania, przez spisanie w 
koszty

meble i dywany, psy służbowe oraz pozostałe środki trwałe o wartości początkowej 500,- - 10.000,- i wartości 
niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000,-

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod Metoda wyceny Dodatkowy opis

1 wyceniane wg cen nabycia Do środków trwałych nie zalicza się (i nie wycenia się ich): a) książek, czasopism, e-booków, wydawnictw 
fachowych na płytach DVD itp., ponieważ Izba nie tworzy i nie prowadzi zbioru bibliotecznego, b) odzieży 
roboczej i składników umundurowania, jeżeli są wydane pracownikom do korzystania w celu wykonywania 
zadań, c) składników rzeczowych majątku trwałego o niskiej jednostkowej wartości początkowej (do 500 zł) z 
wyjątkiem składników określonych w odrębnych przepisach, d) składników rzeczowych majątku trwałego o 
jednostkowej wartości początkowej (powyżej 500 zł) stanowiących wyposażenia pomieszczeń oraz części 
peryferyjnych urządzeń i akcesoriów komputerowych, które rodzajowo określone zostały w odrębnych 
przepisach (np: półki, kwietniki, pamięci, dyski, czytniki, karty procesorowe)lub składniki te są wbudowane w 
inne środki trwałe w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie ich spisu z natury lub też łatwo ulegają 
trwałym uszkodzeniom e) psów wykonujących zadania określone dla Służby Celno-Skarbowej, jeżeli zostały 
przejęte z Izb Celnych na dzień 1 marca 2017 r. i nie były wyceniane jako składniki środków trwałych 
(inwentarz żywy); Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się wg ceny 
nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a w 
przypadku środków trwałych w budowie pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Konta ksiąg 
pomocniczych prowadzone są metodą ilościowo-wartościową.

4 wyceniane wg wartości 
rynkowej z dnia nabycia

Środki trwałe ujawnione lub nieodpłatnie otrzymane, jeżeli ustalenie ich ceny nabycia jest niemożliwe.

5 wyceniane wg wartości 
określonej w decyzji 
właściwego organu

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub JST otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji 
właściwego organu
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wyceniane wg wartości 
nominalnej

I. Należności i zobowiązania, przy czym: 1. W przypadku braku zapłaty w terminie należności wycenia się w 
kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny uwzględniającej odpisy aktualizujące 
będące skutkiem prawdopodobieństwa ich niezapłacenia. Podstawowa zasada dokonywania odpisów 
aktualizujących oparta jest na uwzględnieniu struktury czasowej, w której należność pozostaje wymagalna, a 
wysokość odpisu wynosi odpowiednio: a) dla należności, których termin płatności przypada na rok obrotowy i 
rok poprzedzający - odpisów nie tworzy się; b) dla należności, których termin płatności przypada na drugi rok 
poprzedzający rok obrotowy tworzy się odpis w wysokości 50%; c) dla należności, których termin płatności 
przypada na lata wcześniejsze odpis wynosi 100%. Powyższe zasady nie dotyczą przypadków, o których mowa 
w art. 35b ust. 1 pkt 1-3 UoR oraz w przypadku należności nieściągalnych, co do których było prowadzone i 
umorzone postępowanie egzekucyjne oraz i brak jest podstaw do ponownego jego wszczęcia oraz w przypadku 
dłużników, których miejsca pobytu nie udało się ustalić - odpis aktualizujący tworzy się w 100%. 2. 
Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki od należności i 
zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec każdego kwartału. II. Środki pieniężne na 
rachunkach bankowych III. Rozliczenia międzyokresowe przychodów IV. Fundusz jednostki oraz ZFŚS 
wycenia się w wartości nominalnej składników zmniejszających i zwiększających stan funduszu. V. Wynik 
finansowy wycenia się w wartości nominalnej zmniejszających i zwiększających go składników w wariancie 
porównawczym.

9 zakupione materiały 
odnoszone są bezpośrednio 
w ciężar kosztów w dniu ich 
zakupu

IAS Łódź nie prowadzi magazynów materiałowych. Nabyte materiały zalicza się w koszty na dzień ich zakupu 
z obowiązkiem dokonania ustalenia stanu materiałów oraz ich wyceny na dzień bilansowy zgodnie z art.. 17 ust. 
2 pkt 4 UoR. wg ceny zakupu.

13 inne I. RMK-czynne wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym 
nieodpisanych w ciężar zmiany stanu produktów; II. Rezerwy - wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie 
oszacowanej wartości przyszłych zobowiązań.

5. Inne informacje

Kod Informacja Dodatkowy opis

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)

Rodzaj Zwiększenia

Lp. Wyszczegól 
nienie 

Wartość 
początkowa 

(brutto) stan na 
początek roku 

obrotowego 

Aktualizacja Nabycia Przemiesz czenia 
wewnętrzne 

Inne Ogółem 
zwiększenia 
(3+4+5+6) 

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

I Wartości 
niematerialne 
i prawne

22 881 786,71 0,00 284 806,50 0,00 0,00 284 806,50

1 Środki trwałe 253 902 264,27 0,00 4 559 829,54 3 636 185,93 0,00 8 196 015,47

1.1 Grunty 35 031 739,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1 Grunty 
stanowiące 
własność 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
przekazywane 
w 
użytkowanie 
wieczyste 
innym 
podmiotom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

117 947 144,81 0,00 68 697,00 3 624 645,81 0,00 3 693 342,81

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

40 795 117,02 0,00 1 370 368,93 0,00 0,00 1 370 368,93

1.4 Środki 
transportu

13 492 955,40 0,00 1 235 296,88 0,00 0,00 1 235 296,88

1.5 Inne środki 
trwałe

46 635 307,53 0,00 1 885 466,73 11 540,12 0,00 1 897 006,85

2 Środki trwałe 
placówek
____________

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)

Rodzaj Zmniejszenia Ogółem

Lp. Wyszczegól 
nienie 

Aktualizacja Rozchód (np. 
likwidacja, 
sprzedaż) 

Przemiesz czenia 
wewnętrzne 

Inne Ogółem 
zmniejszenia 
(8+9+10+11) 

Wartość 
początkowa 

(brutto) stan na 
koniec roku 
obrotowego 

(2+7-12) 

(8) (9) (10) (11) (12) (13)

I Wartości 
niematerialne 
i prawne

0,00 243 124,01 0,00 0,00 243 124,01 22 923 469,20

1 Środki trwałe 2 670 856,26 11 540,12 0,00 0,00 2 682 396,38 259 415 883,36

1.1 Grunty 25 964,97 0,00 0,00 0,00 25 964,97 35 005 774,54

1.1.1 Grunty 
stanowiące 
własność 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
przekazywane 
w 
użytkowanie 
wieczyste 
innym 
podmiotom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

650 444,95 0,00 0,00 0,00 650 444,95 120 990 042,67

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

1 385 217,55 0,00 0,00 0,00 1 385 217,55 40 780 268,40

1.4 Środki 
transportu

47 400,00 11 540,12 0,00 0,00 58 940,12 14 669 312,16

1.5 Inne środki 
trwałe

561 828,79 0,00 0,00 0,00 561 828,79 47 970 485,59

2 Środki trwałe 
placówek
____________

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj Umorzenie Stan/rok Wartość netto

Lp. Wyszczegól 
nienie 

Stan 
umorzenia 

na początek 
roku 

obrotowego 

Aktualizacja Amortyzacja 
za rok 

Inne 
zwiększenia 

Inne 
zmniejszenia 

Stan 
umorzenia 
na koniec 

roku 
obrotowego 
(14+15+16 

+17-18) 

Stan na 
początek roku 

obrotowego 
(2-14) 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego (13-
19) 

(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

I Wartości 
niematerialne 
i prawne

22 410 457,69 0,00 488 512,53 10 344,71 243 124,01 22 666 190,92 471 329,02 257 278,28

1 Środki trwałe 135 165 722,47 0,00 4 890 266,56 1 729 726,85 2 435 423,72 139 350 292,16 118 736 541,80 120 065 591,20

1.1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 031 739,51 35 005 774,54

1.1.1 Grunty 
stanowiące 
własność 
jednostki 
samorządu 
terytorialnego, 
przekazywane 
w 
użytkowanie 
wieczyste 
innym 
podmiotom

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.2 Budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej

41 882 557,50 0,00 2 960 761,53 0,00 471 725,08 44 371 593,95 76 064 587,31 76 618 448,72

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

37 623 035,91 0,00 599 061,77 0,00 1 342 929,73 36 879 167,95 3 172 081,11 3 901 100,45

1.4 Środki 
transportu

9 882 144,86 0,00 1 074 266,77 0,00 58 940,12 10 897 471,51 3 610 810,54 3 771 840,65

1.5 Inne środki 
trwałe

45 777 984,20 0,00 256 176,49 1 729 726,85 561 828,79 47 202 058,75 857 323,33 768 426,84

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp. Grupa rodzajowa Wartość netto (Stan 
na koniec roku 

obrotowego)

Wartość rynkowa Dodatkowe informacje

1.1 Grunty 25 316 020,51 1 637 334,00 Wartość rynkowa gruntów ustalona została dla 25 pozycji ewidencyjnych 
na podstawie operatów szacunkowych, których wartość została wykazana 
w aktualnych decyzjach ustalających opłaty roczne z tytułu trwałego 
zarządu.

1.1.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

0,00 0,00

1.2.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

0,00 0,00

1.3.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.4 Środki transportu 0,00 0,00

1.4.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.5 Inne środki trwałe 0,00 0,00

1.5.1 w tym dobra kultury 0,00 0,00

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp. Długoterminowe 
aktywa

Kwota dokonanych w trakcie 
roku obrotowego odpisów 
aktualizujących wartość 

długoterminowych aktywów 
trwałych

Dodatkowe informacje

1 niefinansowe 0,00 Nie dotyczy

2 finansowe 0,00 Nie dotyczy

1.4. Grunty użytkowane wieczyście

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

1 Wartość gruntów 
użytkowanych wieczyście

0,00 Nie dotyczy

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp. Wyszczególnienie Wartość nieamortyzowanych 
lub nieumarzanych przez 

jednostkę środków trwałych, 
używanych na podstawie 
umów najmu, dzierżawy 

i innych umów, w tym 
z tytułu umów leasingu

Dodatkowe informacje

1 Grunty 0,00 Nie dotyczy

2 Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej

0,00 Nie dotyczy

3 Urządzenia 
techniczne i 
maszyny

46 655,53 zestawy komuterowe, aparaty telefoniczne,

4 Środki transportu 85 000,00 Nie dotyczy

5 Inne środki trwałe 358 374,52 Urządzenia do kontroli (spektromet, videoendoskop), meble, urzadzenia biurowe



1.6. Papiery wartościowe

Lp. Papiery 
wartościowe

Liczba posiadanych 
papierów 

wartościowych

Wartość 
posiadanych 

papierów 
wartościowych

Dodatkowe informacje

1 Akcje i udziały 0,00 0,00

2 Dłużne papiery 
wartościowe

0,00 0,00

3 Inne 0,00 0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu 
terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp. Należności Stan na początek 
roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku 
obrotowego

1 Należności krótkoterminowe 1 294 143,82 469 347,08 480,00 48 072,16 1 714 938,74

2 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Łączna kwota: 1 294 143,82 469 347,08 480,00 48 072,16 1 714 938,74

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 
końcowym

Lp. Rezerwy 
według celu 
utworzenia

Stan na początek 
roku obrotowego

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec roku 
obrotowego

Dodatkowe 
informacje

1 Rezerwy na 
postępowania 
sądowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nie 
dotyczy

3 Łączna 
kwota:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu 
prawnego, okresie spłaty

Lp. Okres spłaty Kwota Dodatkowe informacje

a powyżej 1 roku do 3 lat 0,00 Nie dotyczy

b powyżej 3 do 5 lat 0,00 Nie dotyczy

c powyżej 5 lat 0,00 Nie dotyczy

Łączna kwota: 0,00

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing 
operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp. Zobowiązania Kwota Dodatkowe informacje

1 z tytułu leasingu 
finansowego

0,00

2 z tytułu leasingu zwrotnego 0,00

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Rodzaj Kwota W tym na aktywach Informacje

Lp. Forma 
zabezpieczenia

zobowiązania zabezpieczenia trwałych obrotowych Dodatkowe informacje

1 Kaucja 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Hipoteka 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Zastaw (w tym 
rejestrowy lub 
skarbowy)

0,00 0,00 0,00 0,00

4 Weksel 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Przewłaszczenie na 
zabezpieczenia

0,00 0,00 0,00 0,00

6 Gwarancja bankowa 
lub ubezpieczeniowa

0,00 0,00 0,00 0,00

7 Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 Nie dotyczy

8 Łączna kwota 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, 
niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń



Lp. Rodzaj 
zobowiązania 
warunkowego

Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku 
jednostki

Kwota

1 Nieuznane 
roszczenia 
wierzycieli

Nie dotyczy 0,00

2 Udzielone gwarancje 
i poręczenia

Nie dotyczy 0,00

3 Inne Nie dotyczy 0,00

4 Łączna kwota 0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod Czynne RMK Kwota

1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe

Lp. Rozliczenia 
międzyokresowe

Informacje dodatkowe Kwota

13.2 Czynne RMK - Inne 0,00

13.3 Kwota czynnych rozliczeń 
międzyokresowych 
kosztów (stanowiąca 
różnicę między wartością 
otrzymanych finansowych 
składników aktywów a 
zobowiązaniem zapłaty za 
nie)

0,00

13.4 Bierne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów

0,00

13.5 Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów - 
równowartość 
otrzymanych lub 
należnych dochodów 
budżetowych dotyczących 
przyszłych lat obrotowych, 
w tym z tytułu umów 
długoterminowych

0,00

13.6 Rozliczenia 
międzyokresowe 
przychodów - inne

0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp. Opis Kwota Dodatkowe informacje

1 Łączna kwota 
otrzymanych przez 
jednostkę gwarancji i 
poręczeń 
niewykazanych w 
bilansie

533 407,08 Gwarancje przetargowe/wadialne wymagane przy postepowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp. Wyszczegól nienie Kwota Dodatkowe informacje

1 Odprawy emerytalne 
i rentowe

6 894 757,21

2 Nagrody 
jubileuszowe

5 668 329,18

3 Inne 1 241 169,07 dopłaty do zakupów okularów, ekwiwalent za odzież roboczą (pranie),odprawa w zw. z 
powołaniem do wojska, dopłata do wypoczynku,jednorazowe świadczenia pieniężne, 
równoważnik z tyt. dojazdu funkcjonariuszy, równoważnik za przejazd raz w roku + 
bilet,dopłaty do zajęć oświatowych i sportowych, świadczenia za czas poza służbą, zasiłek 
pogrzebowy, odszkodowania, ekwiwalent za urlop

4 Kwota razem 13 804 255,46

1.16. Inne informacje

Lp. Opis Dodatkowe informacje

1.16 Inne informacje Nie dotyczy



2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp. Wyszczególnienie Kwota

1 Materiały 0,00

2 Półprodukty i produkty w toku 0,00

3 Produkty gotowe 0,00

4 Towary 0,00

5 Kwota razem 0,00

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków 
trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp. Wyszczególnienie Kwota

1 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 3 902 598,93

2 W tym - odsetki 0,00

3 W tym - różnice kursowe 0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp. Wyszczególnienie Opis charakteru zdarzenia Kwota

1 Przychody - o 
nadzwyczajnej wartości

W IAS Łódź nie wystąpiły przychody, które można uznać o nadzwyczajnej wartości 0,00

2 Przychody - które 
wystąpiły incydentalnie

W IAS Łódź nie wystąpiły przychody, które można uznać za incydentalne 0,00

3 Koszty - o nadzwyczajnej 
wartości

W IAS Łódź nie wystąpiły koszty, które można uznać o nadzwyczajnej wartości 0,00

3 Koszty - które wystąpiły 
incydentalnie

W IAS Łódź nie wystąpiły koszty, które można uznać za incydentalne 0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 
wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp. Wyszczególnienie Kwota

2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw 
finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

0,00

2.5. Inne Informacje

Lp. Wyszczególnienie Opis Kwota

2.5 Inne informacje Nie dotyczy 0,00

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz 
wynik finansowy jednostki 

Lp. Inne Informacje Opis

3 Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny 
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz 
wynik finansowy jednostki

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad sporządzania 
sprawozdań budżetowych począwszy od 1.01.2020r. sprawozdania - 
Rb-24 i Rb-27 sporządzają naczelnicy urzędów skarbowych 
wyznaczeni do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi 
odpowiednio na wspólnych rachunkach bankowych i rachunkach 
bankowych właściwych dla należności scentralizowanych. Powyższa 
zmiana spowodowała, że w rachunku zysków i strat oraz w 
zestawieniu zmian w funduszu nie są od tego roku prezentowane 
dochody z tytułu podatków klasyfikowanych do części 77. Z tych 
samych powodów nie wypełniono poz. 2.4 informacji dodatkowej.


