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WYKAZ KONT
– ROZLICZENIA
Z BUDŻETEM PAŃSTWA

I. Wykaz kont syntetycznych
– Rozliczenia z budżetem państwa
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Nazwa konta
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Stan środków na koniec roku na rachunku wydatków budżetowych
Rachunek dochodów budżetowych
Część 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

13
131

Wpływy środków na rachunek dochodów budżetowych

132

Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek budżetu państwa

133

Stan środków na koniec roku na rachunku dochodów budżetowych

Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia
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Rozliczenie dochodów budżetowych

223

Rozliczenie wydatków budżetowych

Zespół 9 – Konta techniczne i pozabilansowe
910

Konto przeciwstawne do księgowania operacji na kontach pozabilansowych

920

Konto przeciwstawne dla przeniesienia obrotów i sald kont z migracji danych

930

Konto techniczne dla przeniesienia sald kont z migracji danych

991

Planowane dochody budżetu państwa

992

Planowane wydatki budżetu państwa

998

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
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Wykaz kont analitycznych – Rozliczenia z budżetem państwa

II. Wykaz kont analitycznych
– Rozliczenia z budżetem państwa
Symbol
konta

Nazwa konta

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe
12

Rachunek wydatków budżetowych
Część 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
121

121-00-00-00-0
122

Wpływy środków na rachunek wydatków budżetowych
Wpływ środków na rachunek wydatków budżetowych
Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych

122-73-03-06-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Dotacja dla FUS

122-73-03-09-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Różne przelewy

122-73-09-13-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa

122-73-13-07-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

122-73-13-12-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Świadczenia zlecone do wypłaty ZUS

122-73-13-16-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

122-73-95-12-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Świadczenia przyznane osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

122-73-95-15-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Opłaty bankowe i pocztowe za przekazywanie świadczeń przyznanych osobom
poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

122-81-56-14-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Składki na ubezpieczenie zdrowotne ﬁnansowane z budżetu państwa

122-82-12-12-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych

122-82-12-16-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych

122-83-35-11-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia
OC i AC

122-83-47-07-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Koszty obsługi rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
9

ZPK – Rozliczenia z budżetem państwa

Symbol
konta

Nazwa konta

122-83-47-12-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne

122-83-47-16-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń
przedemerytalnych

122-83-95-07-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

122-83-95-12-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne

122-83-95-16-0

Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

123
123-00-00-00-0
13

Stan środków na koniec roku na rachunku wydatków budżetowych
Stan środków na koniec roku na rachunku wydatków budżetowych
Rachunek dochodów budżetowych
Część 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

131
131-00-00-00-0
132

Wpływy środków na rachunek dochodów budżetowych
Wpływ środków na rachunek dochodów budżetowych
Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek budżetu
państwa

132-73-03-05-0

Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Dochody różne z tytułu wycofanych z OFE składek służb mundurowych

132-73-09-05-0

Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Dochody różne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

132-73-13-04-0

Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

132-73-95-23-0

Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Dochody z wpływów różnych opłat

132-82-12-04-0

Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń
rodzinnych

132-82-12-05-0

Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Dochody różne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do
świadczeń rodzinnych

132-82-34-05-0

Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Dochody różne z tytułu likwidacji Funduszu Alimentacyjnego

132-83-47-04-0

Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Odsetki od nienależnie pobranych rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

132-83-47-05-0

Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Dochody różne z tytułu nienależnie pobranych rent socjalnych oraz zasiłków
i świadczeń przedemerytalnych
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Symbol
konta

Nazwa konta

132-83-95-04-0

Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek budżetu
państwa
– Odsetki od nienależnie pobranych zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

132-83-95-05-0

Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek budżetu
państwa
– Dochody różne z tytułu nienależnie pobranych zapomóg pieniężnych i dodatków
pieniężnych

133
133-00-00-00-0

Stan środków na koniec roku na rachunku dochodów budżetowych
Stan środków na koniec roku na rachunku dochodów budżetowych

Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia
222
222-00-00-00-0
223
223-00-00-00-0

Rozliczenie dochodów budżetowych
Rozliczenie dochodów budżetowych
Rozliczenie wydatków budżetowych
Rozliczenie wydatków budżetowych

Zespół 9 – Konta techniczne i pozabilansowe
910
910-00-00-00-0
920
920-00-00-00-0
930
930-00-00-00-0
991

Konto przeciwstawne do księgowania operacji na kontach pozabilansowych
Konto przeciwstawne do księgowania operacji na kontach pozabilansowych
Konto przeciwstawne dla przeniesienia obrotów i sald kont z migracji danych
Konto przeciwstawne dla przeniesienia obrotów i sald kont z migracji danych
Konto techniczne dla przeniesienia sald kont z migracji danych
Konto techniczne dla przeniesienia sald kont z migracji danych
Planowane dochody budżetu państwa

991-73-03-05-0

Planowane dochody budżetu państwa
– Dochody różne z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa wycofanych
z OFE składek służb mundurowych

991-82-34-05-0

Planowane dochody budżetu państwa
– Dochody różne z tytułu likwidacji Funduszu Alimentacyjnego

992

Planowane wydatki budżetu państwa

992-73-03-06-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Dotacja dla FUS

992-73-09-13-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa

992-73-13-07-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

992-73-13-12-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Świadczenia zlecone do wypłaty ZUS
11
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Symbol
konta

Nazwa konta

992-73-13-16-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

992-73-95-12-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Świadczenia przyznane osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji
Rosyjskiej

992-73-95-15-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Opłaty bankowe i pocztowe za przekazywanie świadczeń przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

992-81-56-14-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Składki na ubezpieczenie zdrowotne ﬁnansowane z budżetu państwa

992-82-12-12-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych

992-82-12-16-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych

992-83-35-11-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia
OC i AC

992-83-47-07-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Koszty obsługi rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

992-83-47-12-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne

992-83-47-16-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń
przedemerytalnych

992-83-95-07-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

992-83-95-12-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne

992-83-95-16-0

Planowane wydatki budżetu państwa
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

998

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

998-73-03-06-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Dotacja dla FUS

998-73-09-13-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa

998-73-13-07-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

998-73-13-12-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Świadczenia zlecone do wypłaty ZUS
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Symbol
konta

Nazwa konta

998-73-13-16-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

998-73-95-12-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Świadczenia przyznane osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

998-73-95-15-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Opłaty bankowe i pocztowe za przekazywanie świadczeń przyznanych osobom
poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

998-81-56-14-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Składki na ubezpieczenie zdrowotne ﬁnansowane z budżetu państwa

998-82-12-12-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych

998-82-12-16-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych

998-83-35-11-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia
OC i AC

998-83-47-07-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Koszty obsługi rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

998-83-47-12-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne

998-83-47-16-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń
przedemerytalnych

998-83-95-07-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

998-83-95-12-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne

998-83-95-16-0

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

Część druga

OPISY KONT

Środki pieniężne
i rachunki bankowe

I. Zespół 1
Środki pieniężne i rachunki bankowe
1. Wprowadzenie
Konta zespołu 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe przeznaczone są do ewidencji
stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunkach bieżących budżetu państwa:
a) rachunek bieżący wydatków budżetu państwa:
♦ wpływy – konto 121,
♦ wydatki – konto 122,
♦ stan środków na koniec roku – konto 123,
b) rachunek bieżący dochodów budżetu państwa:
♦ wpływy – konto 131,
♦ wydatki – konto 132,
♦ stan środków na koniec roku – konto 133.
Zadaniem kont zespołu 1 jest odzwierciedlenie operacji pieniężnych i stanów
rachunków bankowych środków budżetowych w zakresie Części 73 budżetu państwa –
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Rachunki bieżące środków budżetowych występują wyłącznie w Centrali Zakładu.

2. Zasady wyceny
Środki pieniężne wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

3. Struktura konta
Konta zespołu 1 zbudowane są z dziesięciu znaków w podziale na pięć członów,
z których każdy zawiera ściśle określoną i jednolitą dla wszystkich kont zawartość
informacyjną:
AAB – CC – DD – EE – F


AAB – pierwszy człon konta – syntetyka
składa się z trzech znaków, oznacza podstawowy symbol konta księgowego,
np.: 121 – Wpływ środków na rachunek wydatków budżetowych
132 – Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek
budżetu państwa.
W bloku kont 12, 13 trzeci znak konta – B oznacza rodzaj operacji:
q 1 – wpływy,
q 2 – wydatki,
q 3 – stan środków na koniec roku,
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np.: 122-73-03-06-0 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Dotacja dla FUS.

 CC – drugi człon konta – kod działu budżetowego
Kod działu budżetowego składa się z dwóch znaków; do nadania kodu zostały wybrane dwie cyfry z pełnej 3-znakowej numeracji działu budżetowego, tj. pierwsza
i ostatnia cyfra.
Kod działu budżetowego oznacza symbol działu budżetu państwa, zgodnie z klasyﬁkacją działów budżetowych określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyﬁkacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 107, poz. 726 ze zm.),
np.: 122-73-03-06-0.
Kod działu budżetowego 73 – dział 753 oznacza obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.
Konta, którym nie nadano działu budżetowego, zostały uzupełnione o dwuznakowy
kod działu „00”.
Lista kodów i odpowiadających im działów budżetowych stanowi załącznik nr 1
(str. 99) do ZPK BP.

 DD – trzeci człon konta – kod rozdziału budżetowego
Kod rozdziału budżetowego składa się z dwóch znaków; do nadania kodu zostały
wybrane dwie cyfry z pełnej 5-znakowej numeracji rozdziału budżetowego, tj. dwie
ostatnie cyfry.
Kod rozdziału budżetowego oznacza symbol rozdziału budżetu państwa, zgodnie
z klasyﬁkacją rozdziałów budżetowych określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyﬁkacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 107, poz. 726 ze zm.),
np.: 122-73-03-06-0.
Kod rozdziału budżetowego 03 – rozdział 75303 oznacza Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych.
Konta, którym nie nadano rozdziału budżetowego, zostały uzupełnione o dwuznakowy kod rozdziału „00”.
Lista kodów i odpowiadających im rozdziałów budżetowych stanowi załącznik
nr 2 (str. 100) do ZPK BP.

 EE – czwarty człon konta – kod paragrafu
Kod paragrafu składa się z dwóch znaków oznaczających symbol paragrafu, który określa w sposób szczegółowy rodzaj dochodów i wydatków budżetu państwa,
zgodnie z klasyﬁkacją działów budżetowych określoną w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyﬁkacji dochodów,
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wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 107, poz. 726 ze zm.),
np.: 122-73-03-06-0.
Kod paragrafu budżetowego 06 – paragraf 2430 oznacza dotację z budżetu dla funduszu celowego.
Konta, którym nie nadano paragrafu budżetowego, zostały uzupełnione o dwuznakowy kod paragrafu „00”.
Lista kodów i odpowiadających im paragrafów budżetowych stanowi załącznik
nr 3 (str. 101) do ZPK BP.

 F – piąty człon konta – analityka
składa się z jednego znaku; stanowi rozwinięcie analityczne w danym paragraﬁe
klasyﬁkacji budżetowej.

4. Zasady klasyﬁkacji zdarzeń gospodarczych
Konta syntetyczne występujące w zespole 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe
powiązano w tzw. bloki kont, skupiające określoną grupę kont zespołu 1, która obejmuje:
q 12 – Rachunek wydatków budżetowych
Część 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
q 13 – Rachunek dochodów budżetowych
Część 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 Blok kont syntetycznych 12 – Rachunek wydatków budżetowych
q

q

q

Część 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
121 – Wpływy środków na rachunek wydatków budżetowych:
a) 121-00 Wpływy środków na rachunek wydatków budżetowych
122 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych:
a) 122-73 Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
b) 122-81 Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Dział 851 – Ochrona zdrowia
c) 122-82 Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Dział 852 – Pomoc społeczna
d) 122-83 Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
123 – Stan środków na koniec roku na rachunku wydatków budżetowych:
a) 123-00 Stan środków na koniec roku na rachunku wydatków budżetowych

 Blok kont syntetycznych 13 – Rachunek dochodów budżetowych
q

Część 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
131 – Wpływy środków na rachunek dochodów budżetowych:
a) 131-00 Wpływy środków na rachunek dochodów budżetowych
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q

q

132 – Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek budżetu
państwa:
a) 132-00 Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek
budżetu państwa
b) 132-73 Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek
budżetu państwa
Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
c) 132-82 Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek
budżetu państwa
Dział 852 – Pomoc społeczna
d) 132-83 Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek
budżetu państwa
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
133 – Stan środków na koniec roku na rachunku dochodów budżetowych:
a) 133-00 Stan środków na koniec roku na rachunku dochodów budżetowych
4.1. Typowe zapisy na kontach 121, 122, 123
– Rachunek wydatków budżetowych
(Część 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych)

Konta 121 – Wpływy środków na rachunek wydatków budżetowych
q Konta 122 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
q Konta 123 – Stan środków na koniec roku na rachunku wydatków budżetowych
Konta 121, 122 służą do ewidencji środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym wydatków budżetowych.
Na kontach 121, 122 dokonuje się księgowań na podstawie wyciągów bankowych, dołączonych do nich dowodów źródłowych oraz wewnętrznych dokumentów
rozliczeniowych.
Na koniec roku konto syntetyczne 12 – Rachunek wydatków budżetowych
Część 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazuje saldo „0”.
q

 Konto 121 – Wpływy środków na rachunek wydatków budżetowych
Konto 121 służy do ewidencji wpływów środków z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań ﬁnansowanych ze środków budżetowych.
Na stronie Wn konta 121 ewidencjonuje się wpływy środków na rachunek bankowy wydatków budżetowych, natomiast na stronie Ma konta 121 ujmuje się zwrot
niewykorzystanych środków do budżetu państwa.
W ciągu roku konto 121 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość środków pieniężnych przekazanych z budżetu państwa na rachunek wydatków budżetowych.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 121 podlega przeniesieniu na konto 123.
Na stronie Wn konta 121 ujmuje się w szczególności:
q wpływy środków na pokrycie wydatków ﬁnansowanych przez budżet państwa.
Na stronie Ma konta 121 ujmuje się w szczególności:
q zwrot niewykorzystanych środków do budżetu państwa.
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y

Konto 121-00 – Wpływ środków na rachunek wydatków budżetowych

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

wpływy środków na pokrycie wydatków ﬁnansowanych
przez budżet państwa

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

zwrot niewykorzystanych środków do budżetu państwa

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

121-00-00-00-0

223

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

121-00-00-00-0

Konto 122 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Konto 122 służy do ewidencji wydatków środków z budżetu państwa na realizację zadań ﬁnansowanych ze środków budżetowych.
Na stronie Wn konta 122 ewidencjonuje się zwrot środków na rachunek bankowy wydatków budżetowych, natomiast na stronie Ma konta 122 ujmuje się wydatki
środków z rachunku bankowego wydatków budżetowych.
W ciągu roku konto 122 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość wydatków środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej.
Na koniec roku obrotowego salda kont 122 podlegają przeniesieniu na konto 123.
Na stronie Wn kont 122 ujmuje się w szczególności:
q zwrot środków na rachunek bankowy wydatków budżetowych.
Na stronie Ma kont 122 ujmuje się w szczególności:
q dotację dla FUS,
q różne przelewy,
q wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa,
q wydatki na świadczenia ﬁnansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty
ZUS,
q wydatki na pozostałą działalność w ramach obowiązkowego ubezpieczenia społecznego,
q wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
q wydatki na świadczenia rodzinne,
q wydatki na refundację ulg z tytułu ubezpieczenia OC i AC dla inwalidów wojennych
i wojskowych,
q wydatki na renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
q wydatki na pozostałą działalność w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki
społecznej.
Ewidencja księgowa w zakresie konta 122 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych określa wysokość wydatków środków budżetowych według
działów klasyﬁkacji budżetowej i obejmuje:
— konto 122-73 Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
— konto 122-81 Dział 851 – Ochrona zdrowia,
— konto 122-82 Dział 852 – Pomoc społeczna,
— konto 122-83 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
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Konto 122-73 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
Konto 122-73 służy do ewidencji wydatków środków budżetowych w dziale 753
– Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne według rozdziałów klasyﬁkacji budżetowej
i obejmuje:
— konto 122-73-03 Rozdział 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
— konto 122-73-09 Rozdział 75309 – Składki na ubezpieczenia społeczne,
— konto 122-73-13 Rozdział 75313 – Świadczenia ﬁnansowane z budżetu państwa
zlecone do wypłaty ZUS,
— konto 122-73-95 Rozdział 75395 – Pozostała działalność.
y

Konto 122-73-03 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Rozdział 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Konto 122-73-03 służy do ewidencji wydatków na dotację dla FUS oraz wydatków z tytułu zadań zleconych.
Ewidencja do konta 122-73-03 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej w rozdziale 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obejmuje:
— konto 122-73-03-06 – Dotacja dla FUS,
— konto 122-73-03-09 – Różne przelewy.
y

Konto 122-73-03-06 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Dotacja dla FUS
Konto 122-73-03-06 służy do ewidencji wydatków budżetowych na dotację
dla FUS.
Na stronie Ma konta 122-73-03-06 ujmuje się w szczególności:
q dotację dla FUS.
W trakcie roku konto 122-73-03-06 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków środków budżetowych na dotację dla FUS.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 122-73-03-06 podlega przeniesieniu na
konto 123.
e

Lp.
1.

Typowe zapisy na stronie Ma
dotacja dla FUS

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-73-03-06-0

Konto 122-73-03-09 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Różne przelewy
Konto 122-73-03-09 służy do ewidencji wydatków na realizację zadań zleconych.
Na stronie Wn konta 122-73-03-09 ujmuje się w szczególności:
q rozliczenie środków na realizację zadań zleconych,
q wpływ niewykorzystanych środków na bieżący rachunek bankowy wydatków budżetowych.
Na stronie Ma konta 122-73-03-09 ujmuje się w szczególności:
q wydatki na realizację zadań zleconych.
W trakcie roku konto 122-73-03-09 winno wykazywać saldo „0”.
e
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Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

1.

rozliczenie środków na realizację zadań zleconych

122-73-03-09-0

223

2.

wpływ niewykorzystanych środków na bieżący rachunek
bankowy wydatków budżetowych

122-73-03-09-0

223

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-73-03-09-0

1.

wydatki na realizację zadań zleconych

Konto 122-73-09 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Rozdział 75309 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Konto 122-73-09 służy do ewidencji wydatków środków z budżetu państwa na
składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz
za osoby niepełnosprawne.
Ewidencja do konta 122-73-09 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej w rozdziale 75309 – Składki na ubezpieczenia społeczne obejmuje:
— konto 122-73-09-13 – Składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu
państwa.
y

Konto 122-73-09-13 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Składki na ubezpieczenia społeczne
ﬁnansowane z budżetu państwa
Konto 122-73-09-13 służy do ewidencji wydatków budżetowych na składki na
ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa.
Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby niepełnosprawne podlegają ﬁnansowaniu z budżetu państwa za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2007 r.
Z dniem 31 grudnia 2008 r. ulegają umorzeniu wzajemne należności i zobowiązania między ZUS a budżetem państwa z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
za osoby niepełnosprawne.
Na stronie Ma konta 122-73-09-13 ujmuje się w szczególności:
q składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński
oraz osoby niepełnosprawne.
W trakcie roku konto 122-73-09-13 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków środków budżetowych na składki na ubezpieczenia społeczne.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 122-73-09-13 podlega przeniesieniu na
konto 123.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu
państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za
osoby niepełnosprawne

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-73-09-13-0
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Konto 122-73-13 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Rozdział 75313 – Świadczenia ﬁnansowane
z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS
Konto 122-73-13 służy do ewidencji wydatków środków z budżetu państwa na
świadczenia ﬁnansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS.
Ewidencja do konta 122-73-13 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej w rozdziale 75313 – Świadczenia ﬁnansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS
obejmuje:
— konto 122-73-13-07 – Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS,
— konto 122-73-13-12 – Świadczenia zlecone do wypłaty ZUS,
— konto 122-73-13-16 – Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do
wypłaty ZUS.
y

Konto 122-73-13-07 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS
Konto 122-73-13-07 służy do ewidencji wydatków budżetowych na koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS.
Na stronie Ma konta 122-73-13-07 ujmuje się w szczególności:
q koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS.
W trakcie roku konto 122-73-13-07 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość wydatków środków budżetowych na koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 122-73-13-07 podlega przeniesieniu na
konto 123.
e

Lp.
1.

Typowe zapisy na stronie Ma
koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-73-13-07-0

Konto 122-73-13-12 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Świadczenia zlecone do wypłaty ZUS
Konto 122-73-13-12 służy do ewidencji wydatków budżetowych na świadczenia
zlecone do wypłaty ZUS.
Na stronie Ma konta 122-73-13-12 ujmuje się w szczególności:
q świadczenia zlecone do wypłaty ZUS.
W trakcie roku konto 122-73-13-12 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków środków budżetowych na świadczenia zlecone do wypłaty ZUS.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 122-73-13-12 podlega przeniesieniu na
konto 123.
e

Lp.
1.

Typowe zapisy na stronie Ma
świadczenia zlecone do wypłaty ZUS
e
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Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-73-13-12-0

Konto 122-73-13-16 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie
świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe

Konto 122-73-13-16 służy do ewidencji wydatków budżetowych na odsetki za
opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do wypłaty ZUS.
Na stronie Ma konta 122-73-13-16 ujmuje się w szczególności:
q odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do wypłaty ZUS.
W trakcie roku konto 122-73-13-16 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków środków budżetowych na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń
zleconych do wypłaty ZUS.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 122-73-13-16 podlega przeniesieniu na
konto 123.
Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do
wypłaty ZUS

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-73-13-16-0

Konto 122-73-95 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Rozdział 75395 – Pozostała działalność
Konto 122-73-95 służy do ewidencji wydatków środków z budżetu państwa na
pozostałą działalność w ramach obowiązkowego ubezpieczenia społecznego: świadczenia przyznane osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej oraz koszty przekazania tych świadczeń.
Ewidencja do konta 122-73-95 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej w rozdziale 75395 – Pozostała działalność obejmuje:
— konto 122-73-95-12 – Świadczenia przyznane osobom poszkodowanym przez
żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej,
— konto 122-73-95-15 – Opłaty bankowe i pocztowe za przekazywanie świadczeń
przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy
wojsk Federacji Rosyjskiej.
y

Konto 122-73-95-12 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Świadczenia przyznane osobom poszkodowanym
przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej
Konto 122-73-95-12 służy do ewidencji wydatków budżetowych na świadczenia
przyznane osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej.
Na stronie Ma konta 122-73-95-12 ujmuje się w szczególności:
q świadczenia przyznane osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji
Rosyjskiej.
W trakcie roku konto 122-73-95-12 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków środków budżetowych na świadczenia z tytułu pozostałej działalności.
Na koniec roku obrotowego salda konta 122-73-95-12 podlega przeniesieniu na
konto 123.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

świadczenia przyznane osobom poszkodowanym przez
żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-73-95-12-0
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Konto 122-73-95-15 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Opłaty bankowe i pocztowe
za przekazywanie świadczeń
przyznanych osobom poszkodowanym
przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej
Konto 122-73-95-15 służy do ewidencji wydatków budżetowych na opłaty za
przekazywanie świadczeń przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy
wojsk Federacji Rosyjskiej.
Na stronie Ma konta 122-73-95-15 ujmuje się w szczególności:
q opłaty za przekazywanie świadczeń przyznanych osobom poszkodowanym przez
żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej.
W trakcie roku konto 122-73-95-15 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków środków budżetowych na opłaty za przekazywanie świadczeń z tytułu pozostałej działalności.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 122-73-95-15 podlega przeniesieniu na
konto 123.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

opłaty za przekazywanie świadczeń przyznanych osobom
poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-73-95-15-0

Konto 122-81 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Konto 122-81 służy do ewidencji wydatków środków budżetowych w dziale 851 –
Ochrona zdrowia według rozdziałów klasyﬁkacji budżetowej i obejmuje:
— konto 122-81-56 Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
y

Konto 122-81-56 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Konto 122-81-56 służy do ewidencji wydatków środków z budżetu państwa na
składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Ewidencja do konta 122-81-56 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje:
— konto 122-81-56-14 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ﬁnansowane z budżetu państwa.
y

e
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Konto 122-81-56-14 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Składki na ubezpieczenie zdrowotne
ﬁnansowane z budżetu państwa

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe

Konto 122-81-56-14 służy do ewidencji wydatków budżetowych na składki na
ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Na stronie Ma konta 122-81-56-14 ujmuje się w szczególności:
q składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
W trakcie roku konto 122-81-56-14 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków środków budżetowych na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 122-81-56-14 podlega przeniesieniu na
konto 123.
Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-81-56-14-0

Konto 122-82 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Dział 852 – Pomoc społeczna
Konto 122-82 służy do ewidencji wydatków środków budżetowych w dziale 852 –
Pomoc społeczna według rozdziałów klasyﬁkacji budżetowej i obejmuje:
— konto 122-82-12 Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne.
y

Konto 122-82-12 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne
Konto 122-82-12 służy do ewidencji wydatków środków z budżetu państwa na
świadczenia rodzinne.
Ewidencja do konta 122-82-12 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej
w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne obejmuje:
— konto 122-82-12-12 – Świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych,
— konto 122-82-12-16 – Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych
i dodatków do świadczeń rodzinnych.
y

Konto 122-82-12-12 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Świadczenia rodzinne
i dodatki do świadczeń rodzinnych
Konto 122-82-12-12 służy do ewidencji wydatków budżetowych na świadczenia
rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych.
Na stronie Ma konta 122-82-12-12 ujmuje się w szczególności:
q świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych.
W trakcie roku konto 122-82-12-12 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków środków budżetowych na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń
rodzinnych.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 122-82-12-12 podlega przeniesieniu na
konto 123.
e
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Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

1.

świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych

223

122-82-12-12-0

Konto 122-82-12-16 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń
rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych
Konto 122-82-12-16 służy do ewidencji wydatków budżetowych na odsetki za
opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych.
Na stronie Ma konta 122-82-12-16 ujmuje się w szczególności:
q odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń
rodzinnych.
W trakcie roku konto 122-82-12-16 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków środków budżetowych na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń
rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 122-82-12-16 podlega przeniesieniu na
konto 123.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych
i dodatków do świadczeń rodzinnych

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-82-12-16-0

Konto 122-83 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Konto 122-83 służy do ewidencji wydatków środków budżetowych w dziale 853 –
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej według rozdziałów klasyﬁkacji budżetowej i obejmuje:
— konto 122-83-35 Rozdział 85335 – Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC,
— konto 122-83-47 Rozdział 85347 – Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
— konto 122-83-95 Rozdział 85395 – Pozostała działalność.
y

Konto 122-83-35 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Rozdział 85335 – Refundacja ulg dla inwalidów
wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC
Konto 122-83-35 służy do ewidencji wydatków środków z budżetu państwa
na refundację ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia
OC i AC.
Ewidencja do konta 122-83-35 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej
w rozdziale 85335 – Świadczenia rodzinne obejmuje:
— konto 122-83-35-11 – Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych
z tytułu ubezpieczenia OC i AC.
y
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Konto 122-83-35-11 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Refundacja ulg
dla inwalidów wojennych i wojskowych
z tytułu ubezpieczenia OC i AC
Konto 122-83-35-11 służy do ewidencji wydatków budżetowych na refundację
ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC.
Na stronie Ma konta 122-83-35-11 ujmuje się w szczególności:
q refundację ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia
OC i AC.
W trakcie roku konto 122-83-35-11 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków środków budżetowych na refundację ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 122-83-35-11 podlega przeniesieniu na
konto 123.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych
z tytułu ubezpieczenia OC i AC

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-83-35-11-0

Konto 122-83-47 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Rozdział 85347 – Renta socjalna
oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne
Konto 122-83-47 służy do ewidencji wydatków środków z budżetu państwa na
renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne.
Ewidencja do konta 122-83-47 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej
w rozdziale 85347 – Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne
obejmuje:
— konto 122-83-47-07 – Koszty obsługi rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń
przedemerytalnych,
— konto 122-83-47-12 – Renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
— konto 122-83-47-16 – Odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
y

Konto 122-83-47-07 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Koszty obsługi rent socjalnych
oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
Konto 122-83-47-07 służy do ewidencji wydatków budżetowych na koszty obsługi rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
Na stronie Ma konta 122-83-47-07 ujmuje się w szczególności:
q koszty obsługi rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
W trakcie roku konto 122-83-47-07 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków środków budżetowych na koszty obsługi rent socjalnych oraz zasiłków
i świadczeń przedemerytalnych.
e
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Na koniec roku obrotowego saldo konta 122-83-47-07 podlega przeniesieniu na
konto 123.
Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

koszty obsługi rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń
przedemerytalnych

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-83-47-07-0

Konto 122-83-47-12 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Renty socjalne
oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne
Konto 122-83-47-12 służy do ewidencji wydatków budżetowych na renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne.
Na stronie Ma konta 122-83-47-12 ujmuje się w szczególności:
q renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne.
W trakcie roku konto 122-83-47-12 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków środków budżetowych na renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 122-83-47-12 podlega przeniesieniu na
konto 123.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-83-47-12-0

Konto 122-83-47-16 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych
oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
Konto 122-83-47-16 służy do ewidencji wydatków budżetowych na odsetki
za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
Na stronie Ma konta 122-83-47-16 ujmuje się w szczególności:
q odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
W trakcie roku konto 122-83-47-16 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków środków budżetowych na odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 122-83-47-16 podlega przeniesieniu na
konto 123.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

32

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-83-47-16-0

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe

Konto 122-83-95 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Konto 122-83-95 służy do ewidencji wydatków środków z budżetu państwa na
pozostałą działalność w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej
(zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych).
Ewidencja do konta 122-83-95 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej
w rozdziale 85395 – Pozostała działalność obejmuje:
— konto 122-83-95-07 – Koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych,
— konto 122-83-95-12 – Zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne,
— konto 122-83-95-16 – Odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych
i dodatków pieniężnych.
y

Konto 122-83-95-07 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Koszty obsługi zapomóg pieniężnych
i dodatków pieniężnych
Konto 122-83-95-07 służy do ewidencji wydatków budżetowych na koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych.
Na stronie Ma konta 122-83-95-07 ujmuje się w szczególności:
q koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych.
W trakcie roku konto 122-83-95-07 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków środków budżetowych na koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków
pieniężnych.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 122-83-95-07 podlega przeniesieniu na
konto 123.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-83-95-07-0

Konto 122-83-95-12 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne
Konto 122-83-95-12 służy do ewidencji wydatków budżetowych na zapomogi
pieniężne i dodatki pieniężne.
Na stronie Ma konta 122-83-95-12 ujmuje się w szczególności:
q zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne.
W trakcie roku konto 122-95-47-12 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków środków budżetowych na zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 122-83-95-12 podlega przeniesieniu na
konto 123.
e

Lp.
1.

Typowe zapisy na stronie Ma
zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-83-95-12-0
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Konto 122-83-95-16 – Wydatki środków z rachunku wydatków budżetowych
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie
zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych
Konto 122-83-95-16 służy do ewidencji wydatków budżetowych na odsetki za
opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych.
Na stronie Ma konta 122-83-95-16 ujmuje się w szczególności:
q odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych.
W trakcie roku konto 122-83-95-16 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków środków budżetowych na odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 122-83-95-16 podlega przeniesieniu na
konto 123.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych
i dodatków pieniężnych

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

223

122-83-95-16-0

Konto 123 – Stan środków na koniec roku na rachunku wydatków budżetowych
Konto 123 służy do przeniesienia wpływów na rachunek wydatków budżetowych
i wydatków z rachunku wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia roku bilansowego dla ustalenia stanu środków na rachunku bieżącym wydatków budżetowych na
ostatni dzień roku budżetowego.
Na stronie Wn i Ma konta 123 ujmuje się zapisy przeciwstawne do księgowania operacji przeniesienia sald kont analitycznych 121 i 122 na koniec roku budżetowego.
Na stronie Wn konta 123 ujmuje się w szczególności:
q salda kont analitycznych 121 na dzień 31 grudnia.
Na stronie Ma konta 123 ujmuje się w szczególności:
q salda kont analitycznych 122 na dzień 31 grudnia.
Konto 123 winno wykazywać saldo „0” określające rozliczenie środków budżetowych na dzień 31 grudnia roku bilansowego.
y

Konto 123-00 – Stan środków na koniec roku
na rachunku wydatków budżetowych

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

przeniesienie sald Wn kont analitycznych 121 na dzień
31 grudnia

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

przeniesienie sald Ma kont analitycznych 122 na dzień
31 grudnia
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Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

123-00-00-00-0

121

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

122

123-00-00-00-0
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4.2. Typowe zapisy na kontach 131, 132, 133
– Rachunek dochodów budżetowych
(Część 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
Konta 131 – Wpływy środków na rachunek dochodów budżetowych
q Konta 132 – Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek
budżetu państwa
q Konta 133 – Stan środków na koniec roku na rachunku dochodów budżetowych
Konta 131, 132 służą do ewidencji środków pieniężnych znajdujących się na
rachunku bankowym dochodów budżetowych do przekazania na dochody budżetu
państwa.
Na kontach 131, 132 dokonuje się księgowań na podstawie wyciągów bankowych, dołączonych do nich dowodów źródłowych oraz wewnętrznych dokumentów
rozliczeniowych.
Na koniec roku konto syntetyczne 13 – Rachunek dochodów budżetowych Część 73 –
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykazuje saldo „0”.
q

Konto 131 – Wpływy środków
na rachunek dochodów budżetowych
Konto 131 służy do ewidencji wpływów środków dochodów budżetowych podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
Na stronie Wn konta 131 ewidencjonuje się wpływy środków na rachunek bankowy dochodów budżetowych do przekazania na dochody budżetu państwa.
W ciągu roku konto 131 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość środków
pieniężnych, które wpłynęły na rachunek dochodów budżetowych.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 131 podlega przeniesieniu na konto 133.
Na stronie Wn konta 131 ujmuje się w szczególności:
q wpływy środków z dochodów budżetowych na rachunek bankowy dochodów budżetowych do przekazania na dochody budżetu państwa.
y

Konto 131-00 – Wpływ środków na rachunek dochodów budżetowych

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

wpływy środków z dochodów budżetowych na rachunek
bankowy dochodów budżetowych do przekazania na dochody budżetu państwa

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

131-00-00-00-0

222

Konto 132 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
Konto 132 służy do ewidencji przekazanych dochodów budżetowych na centralny rachunek budżetu państwa.
Na stronie Wn konta 132 ewidencjonuje się rozliczenie środków przekazanych
z rachunku bankowego dochodów budżetowych, natomiast na stronie Ma konta 132
ujmuje się przekazanie środków z rachunku bankowego dochodów budżetowych na
dochody budżetu państwa.
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W ciągu roku konto 132 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość środków budżetowych przekazanych na dochody budżetu państwa według działów, rozdziałów
i paragrafów klasyﬁkacji budżetowej.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 132 podlega przeniesieniu na konto 133.
Na stronie Wn kont 132 ujmuje się w szczególności:
q rozliczenie środków przekazanych do budżetu państwa z rachunku dochodów budżetowych.
Na stronie Ma kont 132 ujmuje się w szczególności:
q wycofane z OFE składki służb mundurowych,
q środki przekazane przez PFRON, dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne
sﬁnansowanych przez budżet państwa za pracowników niepełnosprawnych,
q środki ze spłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zleconych do wypłaty
ZUS sﬁnansowanych przez budżet państwa,
q środki ze spłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych sﬁnansowanych przez budżet państwa,
q środki ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych sﬁnansowanych przez budżet państwa,
q środki z likwidacji Funduszu Alimentacyjnego,
q środki ze spłat odsetek od nienależnie pobranych rent socjalnych oraz zasiłków
i świadczeń przedemerytalnych sﬁnansowanych przez budżet państwa,
q środki ze spłat nienależnie pobranych rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń
przedemerytalnych sﬁnansowanych przez budżet państwa,
q środki ze spłat odsetek od nienależnie pobranych zapomóg pieniężnych i dodatków
pieniężnych sﬁnansowanych przez budżet państwa,
q środki ze spłat nienależnie pobranych zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych sﬁnansowanych przez budżet państwa,
q środki z wpłat opłat za wydanie interpretacji przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Ewidencja księgowa w zakresie konta 132 – Przekazanie dochodów budżetowych na centralny bieżący rachunek budżetu państwa określa wysokość dochodów
budżetowych przekazanych na dochody budżetu państwa według działów klasyﬁkacji budżetowej i obejmuje:
— konto 132-00 Przekazanie środków na dochody budżetu państwa,
— konto 132-73 Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
— konto 132-82 Dział 852 – Pomoc społeczna,
— konto 132-83 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Konto 132-00 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
Konto 132-00 służy do ewidencji przelewów i rozliczeń z tytułu przekazania
środków na dochody budżetu państwa.
Na stronie Wn konta 132-00 ujmuje się w szczególności:
q rozliczenie środków przekazanych na dochody budżetu państwa.
Na stronie Ma konta 132-00 ujmuje się w szczególności:
q przelew środków z rachunku dochodów budżetowych na dochody budżetu państwa.
W trakcie roku konto 132-00 winno wykazywać saldo „0”.
y
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Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

rozliczenie środków przekazanych na centralny bieżący rachunek dochodów budżetowych Ministerstwa Finansów

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

przelew środków z rachunku dochodów budżetowych na
centralny rachunek dochodów budżetowych Ministerstwa
Finansów

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

132-00-00-00-0

222

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

222

132-00-00-00-0

Konto 132-73 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
Konto 132-73 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych
w dziale 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne według rozdziałów klasyﬁkacji
budżetowej i obejmuje:
— konto 132-73-03 Rozdział 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
— konto 132-73-09 Rozdział 75309 – Składki na ubezpieczenia społeczne,
— konto 132-73-13 Rozdział 75313 – Świadczenia ﬁnansowane z budżetu państwa
zlecone do wypłaty ZUS,
— konto 132-73-95 Rozdział 75395 – Pozostała działalność.
y

Konto 132-73-03 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
Rozdział 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Konto 132-73-03 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków wycofanych z OFE,
dotyczących służb mundurowych.
Ewidencja do konta 132-73-03 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej
w rozdziale 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obejmuje:
— konto 132-73-03-05 – Dochody różne z tytułu wycofania z OFE składek służb mundurowych.
y

Konto 132-73-03-05 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Dochody różne z tytułu wycofania z OFE
składek służb mundurowych
Konto 132-73-03-05 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa wycofanych z OFE składek
służb mundurowych.
Na stronie Ma konta 132-73-03-05 ujmuje się w szczególności:
q wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa wycofanych z OFE składek służb mundurowych.
e
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W trakcie roku konto 132-73-03-05 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu różnych dochodów.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 132-73-03-05 podlega przeniesieniu na
konto 133.
Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa
wycofanych z OFE składek służb mundurowych

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

222

132-73-03-05-0

Konto 132-73-09 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
Rozdział 75309 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Konto 132-73-09 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych
z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa przekazanych przez PFRON składek na ubezpieczenia społeczne sﬁnansowanych przez budżet państwa za pracowników niepełnosprawnych.
Ewidencja do konta 132-73-09 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej w rozdziale 75309 – Składki na ubezpieczenia społeczne obejmuje:
— konto 132-73-09-05 – Dochody różne z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
y

Konto 132-73-09-05 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Dochody różne z tytułu składek
na ubezpieczenia społeczne
Konto 132-73-09-05 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa przekazanych przez
PFRON składek na ubezpieczenia społeczne sﬁnansowanych przez budżet państwa
za pracowników niepełnosprawnych.
Na stronie Ma konta 132-73-09-05 ujmuje się w szczególności:
q wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa przekazanych przez
PFRON składek na ubezpieczenia społeczne sﬁnansowanych przez budżet państwa
za pracowników niepełnosprawnych.
W trakcie roku konto 132-73-09-05 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa przekazanych przez
PFRON składek na ubezpieczenia społeczne sﬁnansowanych przez budżet państwa
za pracowników niepełnosprawnych.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 132-73-09-05 podlega przeniesieniu na
konto 133.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa
przekazanych przez PFRON składek na ubezpieczenia społeczne sﬁnansowanych przez budżet państwa za pracowników niepełnosprawnych
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Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

222

132-73-09-05-0
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Konto 132-73-13 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
Rozdział 75313 – Świadczenia ﬁnansowane
z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS
Konto 132-73-13 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych
z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek od nienależnie
pobranych świadczeń zleconych do wypłaty ZUS sﬁnansowanych przez budżet państwa.
Ewidencja do konta 132-73-13 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej w rozdziale 75313 – Świadczenia ﬁnansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS
obejmuje:
— konto 132-73-13-04 – Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zleconych do
wypłaty ZUS.
y

Konto 132-73-13-04 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Odsetki od nienależnie pobranych
świadczeń zleconych do wypłaty ZUS
Konto 132-73-13-04 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek
od nienależnie pobranych świadczeń zleconych do wypłaty ZUS sﬁnansowanych
przez budżet państwa.
Na stronie Ma konta 132-73-13-04 ujmuje się w szczególności:
q wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zleconych do wypłaty ZUS sﬁnansowanych przez budżet państwa.
W trakcie roku konto 132-73-13-04 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zleconych do wypłaty ZUS sﬁnansowanych przez budżet państwa.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 132-73-13-04 podlega przeniesieniu na
konto 133.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa
środków ze spłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zleconych do wypłaty ZUS sﬁnansowanych przez
budżet państwa

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

222

132-73-13-04-0

Konto 132-73-95 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
Rozdział 75395 – Pozostała działalność
Konto 132-73-95 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych na pozostałą działalność w ramach obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.
Ewidencja do konta 132-73-95 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej
w rozdziale 75395 – Pozostała działalność obejmuje:
— konto 132-73-95-23 – Dochody z wpływów różnych opłat.
y
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Konto 132-73-95-23 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Dochody z wpływów różnych opłat
Konto 132-73-95-23 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu wpłat opłat za wydanie interpretacji przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Na stronie Ma konta 132-73-95-23 ujmuje się w szczególności:
q wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków z rachunku dochodów budżetowych z wpłat opłat za wydanie interpretacji przepisów z zakresu
ubezpieczeń społecznych.
W trakcie roku konto 132-73-95-23 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu różnych opłat.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 132-73-95-23 podlega przeniesieniu na
konto 133.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa
środków z rachunku dochodów budżetowych z wpłat opłat
za wydanie interpretacji przepisów z zakresu ubezpieczeń
społecznych

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

222

132-73-95-23-0

Konto 132-82 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
Dział 852 – Pomoc społeczna
Konto 132-82 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych w dziale 852 – Pomoc społeczna według rozdziałów klasyﬁkacji budżetowej
i obejmuje:
— konto 132-82-12 Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne,
— konto 132-82-34 Rozdział 85234 – Fundusz Alimentacyjny w likwidacji.
y

Konto 132-82-12 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne
Konto 132-82-12 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek od
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych
oraz spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń
rodzinnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
Ewidencja do konta 132-82-12 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej
w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne obejmuje:
— konto 132-82-12-04 – Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
i dodatków do świadczeń rodzinnych,
— konto 132-82-12-05 – Dochody różne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych.
y
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Konto 132-82-12-04 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Odsetki od nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych
i dodatków do świadczeń rodzinnych
Konto 132-82-12-04 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek
od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
Na stronie Ma konta 132-82-12-04 ujmuje się w szczególności:
q wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń
rodzinnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
W trakcie roku konto 132-82-12-04 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 132-82-12-04 podlega przeniesieniu na
konto 133.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa
środków ze spłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych sﬁnansowanych przez budżet państwa

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

222

132-82-12-04-0

Konto 132-82-12-05 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Dochody różne z tytułu nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych
i dodatków do świadczeń rodzinnych
Konto 132-82-12-05 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
Na stronie Ma konta 132-82-12-05 ujmuje się w szczególności:
q wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych
sﬁnansowanych przez budżet państwa.
W trakcie roku konto 132-82-12-05 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 132-82-12-05 podlega przeniesieniu na
konto 133.
e
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Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa
środków ze spłat nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych sﬁnansowanych
przez budżet państwa

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

222

132-82-12-05-0

Konto 132-82-34 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
Rozdział 85234 – Fundusz Alimentacyjny w likwidacji
Konto 132-82-34 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków z likwidacji Funduszu Alimentacyjnego.
Ewidencja do konta 132-82-34 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej w rozdziale 85234 – Fundusz Alimentacyjny w likwidacji obejmuje:
— konto 132-82-34-05 – Dochody różne z tytułu likwidacji Funduszu Alimentacyjnego.
y

Konto 132-82-34-05 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Dochody różne
z tytułu likwidacji Funduszu Alimentacyjnego
Konto 132-82-34-05 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu likwidacji Funduszu Alimentacyjnego.
Na stronie Ma konta 132-82-34-05 ujmuje się w szczególności:
q wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków z likwidacji
Funduszu Alimentacyjnego.
W trakcie roku konto 132-82-34-05 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków z likwidacji Funduszu Alimentacyjnego.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 132-82-34-05 podlega przeniesieniu na
konto 133.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa
środków z likwidacji Funduszu Alimentacyjnego

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

222

132-82-34-05-0

Konto 132-83 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
Dział 853 – Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej
Konto 132-83 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych
w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej według rozdziałów
klasyﬁkacji budżetowej i obejmuje:
y
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— konto 132-83-47 Rozdział 85347 – Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
— konto 132-83-95 Rozdział 85395 – Pozostała działalność.
Konto 132-83-47 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
Rozdział 85347 –Renta socjalna
oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne
Konto 132-83-47 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek od
nienależnie pobranych rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
oraz spłat nienależnie pobranych rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
Ewidencja do konta 132-83-47 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej
w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne obejmuje:
— konto 132-83-47-04 – Odsetki od nienależnie pobranych rent socjalnych oraz
zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
— konto 132-83-47-05 – Dochody różne z tytułu nienależnie pobranych rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
y

Konto 132-83-47-04 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych
Konto 132-83-47-04 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek
od nienależnie pobranych rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
Na stronie Ma konta 132-83-47-04 ujmuje się w szczególności:
q wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek od nienależnie pobranych rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
W trakcie roku konto 132-83-47-04 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek od nienależnie pobranych rent socjalnych oraz
zasiłków i świadczeń przedemerytalnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 132-83-47-04 podlega przeniesieniu na
konto 133.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa
środków ze spłat odsetek od nienależnie pobranych rent
socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
sﬁnansowanych przez budżet państwa

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

222

132-83-47-04-0
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Konto 132-83-47-05 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Dochody różne z tytułu nienależnie pobranych rent
socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
Konto 132-83-47-05 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat nienależnie pobranych rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
Na stronie Ma konta 132-83-47-05 ujmuje się w szczególności:
q wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat nienależnie pobranych rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
sﬁnansowanych przez budżet państwa.
W trakcie roku konto 132-83-47-05 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat nienależnie pobranych rent socjalnych oraz zasiłków
i świadczeń przedemerytalnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 132-83-47-05 podlega przeniesieniu na konto 133.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa
środków ze spłat nienależnie pobranych rent socjalnych
oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych sﬁnansowanych przez budżet państwa

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

222

132-83-47-05-0

Konto 132-83-95 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Konto 132-83-95 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków z pozostałej działalności w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych).
Ewidencja do konta 132-83-95 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność obejmuje:
— konto 132-83-95-04 – Odsetki od nienależnie pobranych zapomóg pieniężnych
i dodatków pieniężnych,
— konto 132-83-95-05 – Dochody różne z tytułu nienależnie pobranych zapomóg
pieniężnych i dodatków pieniężnych.
y

Konto 132-83-95-04 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Odsetki od nienależnie pobranych
zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych
Konto 132-83-95-04 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek
od nienależnie pobranych zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
e
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Na stronie Ma konta 132-83-95-04 ujmuje się w szczególności:
q wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek od nienależnie pobranych zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
W trakcie roku konto 132-83-95-04 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek od nienależnie pobranych zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 132-83-95-04 podlega przeniesieniu na konto 133.
Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa
środków ze spłat odsetek od nienależnie pobranych zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych sﬁnansowanych
przez budżet państwa

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

222

132-83-95-04-0

Konto 132-83-95-05 – Przekazanie dochodów budżetowych
na centralny bieżący rachunek budżetu państwa
– Dochody różne z tytułu nienależnie pobranych
zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych
Konto 132-83-95-05 służy do ewidencji wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat nienależnie pobranych zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych sﬁnansowanych przez
budżet państwa.
Na stronie Ma konta 132-83-95-05 ujmuje się w szczególności:
q wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat nienależnie pobranych zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych sﬁnansowanych
przez budżet państwa.
W trakcie roku konto 132-83-95-05 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
wydatków z rachunku dochodów budżetowych z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków ze spłat nienależnie pobranych zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
Na koniec roku obrotowego saldo konta 132-83-95-05 podlega przeniesieniu na konto 133.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wydatki z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa
środków ze spłat nienależnie pobranych zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych sﬁnansowanych przez budżet
państwa

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

222

132-83-95-05-0


Konto 133 – Stan środków na koniec roku
na rachunku dochodów budżetowych
Konto 133 służy do przeniesienia wpływów na rachunek dochodów budżetowych
i wydatków z rachunku dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia roku bilansowego dla ustalenia stanu środków na rachunku bieżącym dochodów budżetowych na
dzień bilansowy.
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Na stronie Wn i Ma konta 133 ujmuje się zapisy przeciwstawne do księgowania
operacji przeniesienia sald kont analitycznych 131 i 132 na koniec roku bilansowego.
Na stronie Wn konta 133 ujmuje się w szczególności:
q salda kont analitycznych 131 na dzień 31 grudnia.
Na stronie Ma konta 133 ujmuje się w szczególności:
q salda kont analitycznych 132 na dzień 31 grudnia.
Konto 133 winno wykazywać saldo „0” określające rozliczenie środków budżetowych na dzień 31 grudnia roku bilansowego.
y

Konto 133-00 – Stan środków na koniec roku
na rachunku dochodów budżetowych

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

przeniesienie sald Wn kont analitycznych 131 na dzień
31 grudnia

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

przeniesienie sald Ma kont analitycznych 132 na dzień
31 grudnia

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

133-00-00-00-0

131

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

132

133-00-00-00-0

Rozrachunki i rozliczenia

II. Zespół 2
Rozrachunki i rozliczenia

1. Wprowadzenie
Konta zespołu 2 – Rozrachunki i rozliczenia przeznaczone są do ewidencji rozliczeń z budżetem państwa z tytułu dochodów i wydatków budżetowych. Ujmuje się na
nich rozrachunki z tytułu rozliczeń z budżetem państwa od momentu ich powstania aż
do całkowitego rozliczenia.
Konta rozliczeń z budżetem państwa występują wyłącznie w Centrali Zakładu.

2. Zasady wyceny
Należności i zobowiązania z tytułu rozliczeń z budżetem państwa wykazuje się
w ciągu roku obrotowego według wartości nominalnej, tj. wartości ustalonej przy ich
powstaniu.

3. Struktura konta
Konta zespołu 2 zbudowane są z dziesięciu znaków w podziale na dwa człony.
Ewidencja na kontach tego zespołu prowadzona jest syntetycznie, według trzech
pierwszych znaków konta. Pozostałe znaki w numerze konta uzupełnione są „0” dla
zachowania jednolitej długości konta.
AAA – 0000000

 AAA – pierwszy człon konta – syntetyka
składa się z trzech znaków, oznacza podstawowy symbol konta księgowego,
np.: 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych
W zespole kont 2 – Rozrachunki i rozliczenia wyodrębniono następujące konta
syntetyczne:
q 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych,
q 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych.

4. Zasady klasyﬁkacji zdarzeń gospodarczych
Konta 222 i 223 służą do ewidencji rozliczeń z budżetem państwa z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.
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Na kontach 222 i 223 dokonuje się księgowań na podstawie wyciągów bankowych, dołączonych do nich dowodów źródłowych oraz wewnętrznych dokumentów
rozliczeniowych.
Na koniec roku konto 222 i konto 223 nie wykazują salda.
4.1. Typowe zapisy na kontach 222 i 223

 Konto 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych
Część 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Konto 222 służy do rozliczenia zrealizowanych dochodów budżetowych, podlegających przekazaniu na rachunek Ministerstwa Finansów.
Na stronie Wn konta 222 ewidencjonuje się dochody budżetowe przekazane na
centralny rachunek dochodów budżetowych Ministerstwa Finansów, natomiast na
stronie Ma konta 222 ujmuje się wpływy środków podlegające przekazaniu na centralny rachunek dochodów budżetowych Ministerstwa Finansów.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się w szczególności:
q przekazanie na dochody budżetu państwa wycofanych z OFE składek służb mundurowych,
q przekazanie na dochody budżetu państwa zwróconych przez PFRON składek na
ubezpieczenia społeczne sﬁnansowanych przez budżet państwa za pracowników
niepełnosprawnych,
q przekazanie na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zleconych do wypłaty ZUS sﬁnansowanych przez budżet państwa,
q przekazanie na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek od nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych sﬁnansowanych przez budżet państwa,
q przekazanie na dochody budżetu państwa środków ze spłat nienależnie pobranych
świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych sﬁnansowanych przez
budżet państwa,
q przekazanie na dochody budżetu państwa środków z likwidacji Funduszu Alimentacyjnego,
q przekazanie na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek od nienależnie
pobranych rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych sﬁnansowanych przez budżet państwa,
q przekazanie na dochody budżetu państwa środków ze spłat nienależnie pobranych
rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych sﬁnansowanych
przez budżet państwa,
q przekazanie na dochody budżetu państwa środków ze spłat odsetek od nienależnie
pobranych zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych sﬁnansowanych przez
budżet państwa,
q przekazanie na dochody budżetu państwa środków ze spłat nienależnie pobranych
zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych sﬁnansowanych przez budżet państwa.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w szczególności:
q wpływy dochodów budżetowych na rachunek bankowy dochodów budżetowych do
przekazania na centralny bieżący rachunek dochodów budżetowych Ministerstwa
Finansów.
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W ciągu roku konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych, lecz nie przekazanych na centralny rachunek
dochodów budżetowych Ministerstwa Finansów.
Na koniec roku konto 222 wykazuje saldo „0”.
y

Konto 222-00 – Rozliczenie dochodów budżetowych
Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

1. przelew środków z rachunku dochodów budżetowych na
centralny bieżący rachunek dochodów budżetowych Ministerstwa Finansów

222-00-00-00-0

132

2. przekazanie na dochody budżetu państwa wycofanych
z OFE składek służb mundurowych

222-00-00-00-0

132

3. przekazanie na dochody budżetu państwa zwróconych
przez PFRON składek na ubezpieczenia społeczne sﬁnansowanych przez budżet państwa za pracowników niepełnosprawnych

222-00-00-00-0

132

4. przekazanie na dochody budżetu państwa środków ze spłat
odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zleconych do
wypłaty ZUS sﬁnansowanych przez budżet państwa

222-00-00-00-0

132

5. przekazanie na dochody budżetu państwa środków ze spłat
odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
i dodatków do świadczeń rodzinnych sﬁnansowanych
przez budżet państwa

222-00-00-00-0

132

6. przekazanie na dochody budżetu państwa środków ze spłat
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i dodatków
do świadczeń rodzinnych sﬁnansowanych przez budżet
państwa

222-00-00-00-0

132

7. przekazanie na dochody budżetu państwa środków z likwidacji Funduszu Alimentacyjnego

222-00-00-00-0

132

8. przekazanie na dochody budżetu państwa środków ze spłat
odsetek od nienależnie pobranych rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych sﬁnansowanych
przez budżet państwa

222-00-00-00-0

132

9. przekazanie na dochody budżetu państwa środków ze
spłat nienależnie pobranych rent socjalnych oraz zasiłków
i świadczeń przedemerytalnych sﬁnansowanych przez budżet państwa

222-00-00-00-0

132

10. przekazanie na dochody budżetu państwa środków ze spłat
odsetek od nienależnie pobranych zapomóg pieniężnych
i dodatków pieniężnych sﬁnansowanych przez budżet państwa

222-00-00-00-0

132

11. przekazanie na dochody budżetu państwa środków ze spłat
nienależnie pobranych zapomóg pieniężnych i dodatków
pieniężnych sﬁnansowanych przez budżet państwa

222-00-00-00-0

132

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn
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Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

wpływy dochodów budżetowych na rachunek bankowy dochodów budżetowych do przekazania na centralny bieżący
rachunek dochodów budżetowych Ministerstwa Finansów

131

222-00-00-00-0

rozliczenie środków przekazanych na centralny bieżący
rachunek dochodów budżetowych Ministerstwa Finansów

132

222-00-00-00-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

2.


Konto 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych
Część 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Konto 223 służy do rozliczenia środków otrzymanych z budżetu państwa.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się wydatki środków budżetowych, natomiast
na stronie Ma konta 223 ujmuje się wpływy środków z Ministerstwa Finansów otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności:
q zrealizowane wydatki budżetowe na dotację dla FUS,
q zrealizowane wydatki budżetowe na różne przelewy na realizację zadań ﬁnansowanych ze środków budżetu państwa,
q zrealizowane wydatki budżetowe na składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za
osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby niepełnosprawne,
q zrealizowane wydatki budżetowe na koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS,
q zrealizowane wydatki budżetowe na świadczenia zlecone do wypłaty ZUS,
q zrealizowane wydatki budżetowe na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń
zleconych,
q zrealizowane wydatki budżetowe na świadczenia z tytułu pozostałej działalności,
q zrealizowane wydatki budżetowe na opłaty za przekazywanie świadczeń z tytułu
pozostałej działalności,
q zrealizowane wydatki budżetowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
q zrealizowane wydatki budżetowe na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń
rodzinnych,
q zrealizowane wydatki budżetowe na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń
rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych,
q zrealizowane wydatki budżetowe na refundację ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC,
q zrealizowane wydatki budżetowe na koszty obsługi rent socjalnych oraz zasiłków
i świadczeń przedemerytalnych,
q zrealizowane wydatki budżetowe na renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia
przedemerytalne,
q zrealizowane wydatki budżetowe na odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
q zrealizowane wydatki budżetowe na koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych,
q zrealizowane wydatki budżetowe na zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne,
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zrealizowane wydatki budżetowe na odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg
pieniężnych i dodatków pieniężnych,
q wpływ niewykorzystanych środków do budżetu państwa.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się w szczególności:
q wpływy środków na pokrycie wydatków ﬁnansowanych przez budżet państwa
z Ministerstwa Finansów,
q zwrot niewykorzystanych środków na rachunek bankowy wydatków budżetowych.
W ciągu roku konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych środków na pokrycie wydatków budżetowych.
Na koniec roku konto 223 wykazuje saldo „0”.
q

y

Konto 223-00 – Rozliczenie wydatków budżetowych
Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

1. zrealizowane wydatki budżetowe na dotację dla FUS

223-00-00-00-0

122

2. zrealizowane wydatki budżetowe na różne przelewy na realizację zadań ﬁnansowanych ze środków budżetu państwa

223-00-00-00-0

122

3. zrealizowane wydatki budżetowe na składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby
pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby niepełnosprawne

223-00-00-00-0

122

4. zrealizowane wydatki budżetowe na koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

223-00-00-00-0

122

5. zrealizowane wydatki budżetowe na świadczenia zlecone
do wypłaty ZUS

223-00-00-00-0

122

6. zrealizowane wydatki budżetowe na odsetki za opóźnienie
w wypłacie świadczeń zleconych

223-00-00-00-0

122

7. zrealizowane wydatki budżetowe na świadczenia z tytułu
pozostałej działalności

223-00-00-00-0

122

8. zrealizowane wydatki budżetowe na opłaty za przekazywanie świadczeń z tytułu pozostałej działalności

223-00-00-00-0

122

9. zrealizowane wydatki budżetowe na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

223-00-00-00-0

122

10. zrealizowane wydatki budżetowe na świadczenia rodzinne
i dodatki do świadczeń rodzinnych

223-00-00-00-0

122

11. zrealizowane wydatki budżetowe na odsetki za opóźnienie
w wypłacie świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych

223-00-00-00-0

122

12. zrealizowane wydatki budżetowe na refundację ulg dla
inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia
OC i AC

223-00-00-00-0

122

13. zrealizowane wydatki budżetowe na koszty obsługi rent
socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

223-00-00-00-0

122

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn
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Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

14. zrealizowane wydatki budżetowe na renty socjalne oraz
zasiłki i świadczenia przedemerytalne

223-00-00-00-0

122

15. zrealizowane wydatki budżetowe na odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń
przedemerytalnych

223-00-00-00-0

122

16. zrealizowane wydatki budżetowe na koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

223-00-00-00-0

122

17. zrealizowane wydatki budżetowe na zapomogi pieniężne
i dodatki pieniężne

223-00-00-00-0

122

18. zrealizowane wydatki budżetowe na odsetki za opóźnienie
w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

223-00-00-00-0

122

19. zwrot niewykorzystanych środków do budżetu państwa

223-00-00-00-0

121

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

1.

wpływy środków na pokrycie wydatków ﬁnansowanych
przez budżet państwa z Ministerstwa Finansów

121

223-00-00-00-0

2.

wpływ niewykorzystanych środków na rachunek bankowy
wydatków budżetowych

122

223-00-00-00-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

Konta techniczne
i pozabilansowe

III. Zespół 9
Konta techniczne i pozabilansowe

1. Wprowadzenie
Konta zespołu 9 – Konta techniczne i pozabilansowe przeznaczone są do ewidencji:
♦ 910 – Konto przeciwstawne do księgowania operacji na kontach pozabilansowych
♦ 920 – Konto przeciwstawne dla przeniesienia obrotów i sald kont z migracji danych
♦ 930 – Konto techniczne dla przeniesienia sald kont z migracji danych
♦ 991 – Planowane dochody budżetu państwa
♦ 992 – Planowane wydatki budżetu państwa
♦ 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Sald kont pozabilansowych nie ujmuje się w bilansie.

2. Zasady wyceny
Konta pozabilansowe nie podlegają wycenie.

3. Struktura konta
Konta zespołu 9 zbudowane są z dziesięciu znaków w podziale na pięć członów,
z których każdy zawiera ściśle określoną i jednolitą dla wszystkich kont zawartość
informacyjną:
AAB – CC – DD – EE – F

 AAB – pierwszy człon konta – syntetyka
składa się z trzech znaków, oznacza podstawowy symbol konta księgowego,
np.: 991 – Planowane dochody budżetowe.

 CC – drugi człon konta – kod działu budżetowego
Kod działu budżetowego składa się z dwóch znaków; do nadania kodu zostały wybrane dwie cyfry z pełnej 3-znakowej numeracji działu budżetowego, tj. pierwsza
i ostatnia cyfra.
Kod działu budżetowego oznacza symbol działu budżetu państwa, zgodnie z klasyﬁkacją działów budżetowych określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyﬁkacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 107, poz. 726 ze zm.),
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np.: 992-73-03-06-0.
Kod działu budżetowego 73 – dział 753 oznacza obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.
Konta, którym nie nadano działu budżetowego, zostały uzupełnione o dwuznakowy
kod działu „00”.
Lista kodów i odpowiadających im działów budżetowych stanowi załącznik nr 1
(str. 99) do ZPK BP.

 DD – trzeci człon konta – kod rozdziału budżetowego
Kod rozdziału budżetowego składa się z dwóch znaków; do nadania kodu zostały
wybrane dwie cyfry z pełnej 5-znakowej numeracji rozdziału budżetowego, tj. dwie
ostatnie cyfry.
Kod rozdziału budżetowego oznacza symbol rozdziału budżetu państwa, zgodnie
z klasyﬁkacją rozdziałów budżetowych określoną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyﬁkacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 107, poz. 726 ze zm.),
np.: 998-73-03-06-0.
Kod rozdziału budżetowego 03 – rozdział 75303 oznacza Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych.
Konta, którym nie nadano rozdziału budżetowego, zostały uzupełnione o dwuznakowy kod rozdziału „00”.
Lista kodów i odpowiadających im rozdziałów budżetowych stanowi załącznik
nr 2 (str. 100) do ZPK BP.

 EE – czwarty człon konta – kod paragrafu
Kod paragrafu składa się z dwóch znaków oznaczających symbol paragrafu, który określa w sposób szczegółowy rodzaj dochodów i wydatków budżetu państwa,
zgodnie z klasyﬁkacją działów budżetowych określoną w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyﬁkacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 107, poz. 726 ze zm.),
np.: 992-73-03-06-0.
Kod paragrafu budżetowego 06 – paragraf 2430 oznacza dotację z budżetu dla funduszu celowego.
Konta, którym nie nadano paragrafu budżetowego, zostały uzupełnione o dwuznakowy kod paragrafu „00”.
Lista kodów i odpowiadających im paragrafów budżetowych stanowi załącznik
nr 3 (str. 101) do ZPK BP.

 F – piąty człon konta – analityka
składa się z jednego znaku, stanowi rozwinięcie analityczne w danym paragraﬁe
klasyﬁkacji budżetowej.
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4. Zasady klasyﬁkacji zdarzeń gospodarczych

Konto 910 – Konto przeciwstawne do księgowania operacji
na kontach pozabilansowych
Konto 910 służy do ewidencjonowania zapisów przeciwstawnych do księgowania operacji na kontach pozabilansowych:
q 991 – Planowane dochody budżetu państwa,
q 992 – Planowane wydatki budżetu państwa,
q 998 – Zaangażowanie wydatków roku bieżącego.
Na stronie Wn konta 910 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa,
q zaangażowanie wydatków roku bieżącego,
q zwiększenie zaangażowania wydatków roku bieżącego,
q zmniejszenie planu dochodów budżetu państwa,
q salda Wn kont analitycznych 992 na dzień 31 grudnia,
q salda Wn kont analitycznych 998 na dzień 31 grudnia.
Na stronie Ma konta 910 ujmuje się w szczególności:
q planowane dochody budżetu państwa,
q zwiększenie planu dochodów budżetu państwa,
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa,
q zmniejszenie zaangażowania wydatków roku bieżącego,
q salda Ma kont analitycznych 991 na dzień 31 grudnia.
W ciągu roku konto 910 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.
Na koniec roku obrotowego konto 910 nie wykazuje salda.
y

Lp.

Konto 910-00 – Konto przeciwstawne do księgowania operacji
na kontach pozabilansowych
Typowe zapisy na stronie Wn

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

1.

planowane wydatki budżetu państwa

910-00-00-00-0

992

2.

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa

910-00-00-00-0

992

3.

zaangażowanie wydatków roku bieżącego

910-00-00-00-0

998

4.

zwiększenie zaangażowania wydatków roku bieżącego

910-00-00-00-0

998

5.

zmniejszenie planu dochodów budżetu państwa

910-00-00-00-0

991

6.

przeniesienie sald Wn kont analitycznych 992 na dzień
31 grudnia

910-00-00-00-0

992

7.

przeniesienie sald Wn kont analitycznych 998 na dzień
31 grudnia

910-00-00-00-0

998

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

1.

planowane dochody budżetu państwa

991

910-00-00-00-0

2.

zwiększenie planu dochodów budżetu państwa

991

910-00-00-00-0
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Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

3.

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa

992

910-00-00-00-0

4.

zmniejszenie zaangażowania wydatków roku bieżącego

998

910-00-00-00-0

5.

przeniesienie sald Ma kont analitycznych 991 na dzień
31 grudnia

991

910-00-00-00-0

 Konto 920 – Konto przeciwstawne dla przeniesienia obrotów i sald kont
z migracji danych
Konto 920 przeznaczone jest do przeciwstawnego księgowania sald kont zespołu
1, 2 i 9 podczas migracji danych.
Na stronie Wn konta 920 ujmuje się w szczególności:
q przeciwstawne księgowanie sald strony Ma kont zespołu 1, 2 i 9 podczas migracji
danych.
Na stronie Ma konta 920 ujmuje się w szczególności:
q przeciwstawne księgowanie sald strony Wn kont zespołu 1, 2 i 9 podczas migracji
danych.
Konto 920 po zakończeniu migracji wykazuje saldo „0”.
Po zakończeniu migracji konto 920 ulega zablokowaniu dla księgowania.
y

Lp.
1.

Lp.
1.

Konto 920-00 – Konto przeciwstawne dla przeniesienia obrotów i sald kont
z migracji danych
Typowe zapisy na stronie Wn

przeniesienie sald kont zespołu 1, 2, 9

Typowe zapisy na stronie Ma
przeniesienie sald kont zespołu 1, 2, 9

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

920-00-00-00-0

wszystkie konta
analityczne

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

wszystkie konta
analityczne

920-00-00-00-0

 Konto 930 – Konto techniczne dla przeniesienia sald kont z migracji danych
Konto 930 przeznaczone jest dla przeniesienia sald kont, występujących w starym systemie informatycznym i niemających odpowiednika w nowym systemie.
Na stronie Wn konta 930 ujmuje się w szczególności:
q przeniesienie sald ze strony Wn kont księgi głównej zespołu 1, 2 i 9 występujących w starym systemie informatycznym i niemających odpowiednika w nowym
systemie.
Na stronie Ma konta 930 ujmuje się w szczególności:
q przeniesienie sald ze strony Ma kont księgi głównej zespołu 1, 2 i 9 występujących
w starym systemie informatycznym i niemających odpowiednika w nowym systemie.
Konto 930 po zakończeniu migracji wykazuje saldo „0”.
Po zakończeniu migracji konto 930 ulega zablokowaniu dla księgowania.
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y

Konto 930-00 – Konto techniczne dla przeniesienia sald kont
z migracji danych

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

przeniesienie sald ze strony Wn kont księgi głównej zespołu
1, 2 i 9 występujących w starym systemie informatycznym
i niemających odpowiednika w nowym systemie

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

930-00-00-00-0

wszystkie konta
analityczne

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

przeniesienie sald ze strony Ma kont księgi głównej zespołu wszystkie konta
1, 2 i 9 występujących w starym systemie informatycznym
analityczne
i niemających odpowiednika w nowym systemie

930-00-00-00-0

 Konto 991 – Planowane dochody budżetu państwa
Konto 991 przeznaczone jest do ewidencji pomocniczej operacji dotyczących
dochodów budżetu państwa ujętych w planie części 73 budżetu państwa – Zakład
Ubezpieczeń Społecznych oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 991 ewidencjonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu państwa, natomiast na stronie Ma ujmuje się planowane dochody budżetu państwa oraz zwiększenia planu dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 991 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenia planu dochodów budżetu państwa,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
Na stronie Ma konta 991 ujmuje się w szczególności:
q planowane dochody budżetu państwa,
q zwiększenie planu dochodów budżetu państwa.
Ewidencja księgowa w zakresie konta 991 – Planowane dochody budżetu państwa określa wysokość planowanych dochodów budżetu państwa oraz
zmian planu dochodów budżetu państwa według działów klasyﬁkacji budżetowej
i obejmuje:
— konto 991-73 Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
— konto 991-82 Dział 852 – Pomoc społeczna.
W ciągu roku konto 991 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość planu dochodów budżetu państwa na dany rok w części 73 – Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.
Saldo konta 997 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
Konto 991-73 – Planowane dochody budżetu państwa
Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
Konto 991-73 służy do ewidencji planu dochodów budżetu państwa oraz jego
zmian w dziale 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne według rozdziałów klasyﬁkacji budżetowej i obejmuje:
— konto 991-73-03 Rozdział 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
y
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Konto 991-73-03 – Planowane dochody budżetu państwa
Rozdział 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Konto 991-73-03 służy do ewidencji planowanych dochodów budżetu państwa
oraz zmian planu dochodów budżetu państwa z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa wycofanych z OFE składek służb mundurowych.
Ewidencja do konta 991-73-03 według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej w rozdziale 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obejmuje:
— konto 991-73-03-05 – Dochody różne z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa wycofanych z OFE składek służb mundurowych.
y

Konto 991-73-03-05 – Planowane dochody budżetu państwa
– Dochody różne z tytułu przekazania
na dochody budżetu państwa wycofanych z OFE
składek służb mundurowych
Konto 991-73-03-05 służy do ewidencji planowanych dochodów budżetu państwa oraz zmian planu dochodów budżetu państwa z tytułu przekazania na dochody
budżetu państwa wycofanych z OFE składek służb mundurowych.
Na stronie Wn konta 991-73-03-05 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenia planu dochodów budżetu państwa z tytułu wycofanych z OFE składek
służb mundurowych,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
Na stronie Ma konta 991-73-03-05 ujmuje się w szczególności:
q planowane dochody budżetu państwa z tytułu wycofanych z OFE składek służb
mundurowych,
q zwiększenie planu dochodów budżetu państwa z tytułu wycofanych z OFE składek
służb mundurowych.
W trakcie roku konto 991-73-03-05 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
planu dochodów budżetu państwa na dany rok z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa wycofanych z OFE składek służb mundurowych.
Saldo konta 991-73-03-05 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

zmniejszenie planu dochodów budżetu państwa z tytułu wycofanych z OFE składek służb mundurowych

991-73-03-05-0

910

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

991-73-03-05-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.
2.

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

planowane dochody budżetu państwa z tytułu wycofanych
z OFE składek służb mundurowych

910

991-73-03-05-0

2.

zwiększenie planu dochodów budżetu państwa z tytułu wycofanych z OFE składek służb mundurowych

910

991-73-03-05-0
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Konto 991-82 – Planowane dochody budżetu państwa
Dział 852 – Pomoc społeczna
Konto 991-82 służy do ewidencji planu dochodów budżetu państwa oraz jego zmian
w dziale 852 – Pomoc społeczna według rozdziałów klasyﬁkacji budżetowej i obejmuje:
— konto 991-82-34 Rozdział 85234 – Fundusz Alimentacyjny w likwidacji.
y

Konto 991-82-34 – Planowane dochody budżetu państwa
Rozdział 85234 – Fundusz Alimentacyjny w likwidacji
Konto 991-82-34 służy do ewidencji planowanych dochodów budżetu państwa
oraz zmian planu dochodów budżetu państwa z tytułu przekazania na dochody budżetu państwa środków z likwidacji Funduszu Alimentacyjnego.
Ewidencja do konta 991-82-34 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 85234 – Fundusz Alimentacyjny w likwidacji i obejmuje:
— konto 991-82-34-05 – Dochody różne z tytułu likwidacji Funduszu Alimentacyjnego.
y

Konto 991-82-34-05 – Planowane dochody budżetu państwa
– Dochody różne z tytułu
likwidacji Funduszu Alimentacyjnego
Konto 991-82-34-05 służy do ewidencji planowanych dochodów budżetu państwa oraz zmian planu dochodów budżetu państwa z tytułu likwidacji Funduszu
Alimentacyjnego.
Na stronie Wn konta 991-82-34-05 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenia planu dochodów budżetu państwa z tytułu likwidacji Funduszu Alimentacyjnego,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
Na stronie Ma konta 991-82-34-05 ujmuje się w szczególności:
q planowane dochody budżetu państwa z tytułu likwidacji Funduszu Alimentacyjnego,
q zwiększenie planu dochodów budżetu państwa z tytułu likwidacji Funduszu Alimentacyjnego.
W trakcie roku konto 991-82-34-05 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość planu
dochodów budżetu państwa na dany rok z tytułu likwidacji Funduszu Alimentacyjnego.
Saldo konta 991-82-34-05 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

zmniejszenie planu dochodów budżetu państwa z tytułu
likwidacji Funduszu Alimentacyjnego

991-82-34-05-0

910

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

991-82-34-05-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.
2.

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

planowane dochody budżetu państwa z tytułu likwidacji
Funduszu Alimentacyjnego

910

991-82-34-05-0

2.

zwiększenie planu dochodów budżetu państwa z tytułu
likwidacji Funduszu Alimentacyjnego

910

991-82-34-05-0
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 Konto 992 – Planowane wydatki budżetu państwa
Konto 992 przeznaczone jest do ewidencji pomocniczej operacji dotyczących
planu wydatków budżetu państwa w części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 992 ewidencjonuje się planowane wydatki budżetu państwa
oraz zwiększenia planu wydatków budżetowych, natomiast na stronie Ma ujmuje się
zmniejszenia planu wydatków budżetu państwa.
Ewidencja księgowa w zakresie konta 992 – Planowane wydatki budżetu państwa określa wysokość planowanych wydatków budżetu państwa oraz zmian planu
wydatków budżetu państwa według działów klasyﬁkacji budżetowej i obejmuje:
— konto 992-73 Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
— konto 992-81 Dział 851 – Ochrona zdrowia,
— konto 992-82 Dział 852 – Pomoc społeczna,
— konto 992-83 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Na stronie Wn kont 992 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa oraz zwiększenia planu wydatków budżetu
państwa na dotację dla FUS,
q planowane wydatki budżetu państwa oraz zwiększenia planu wydatków budżetu
państwa na składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa,
q planowane wydatki budżetu państwa oraz zwiększenia planu wydatków budżetu
państwa na świadczenia ﬁnansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS,
q planowane wydatki budżetu państwa oraz zwiększenia planu wydatków budżetu państwa na pozostałą działalność w ramach obowiązkowego ubezpieczenia społecznego,
q planowane wydatki budżetu państwa oraz zwiększenia planu wydatków budżetu
państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
q planowane wydatki budżetu państwa oraz zwiększenia planu wydatków budżetu
państwa na świadczenia rodzinne,
q planowane wydatki budżetu państwa oraz zwiększenia planu wydatków budżetu
państwa na refundację ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC,
q planowane wydatki budżetu państwa oraz zwiększenia planu wydatków budżetu
państwa na renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
q planowane wydatki budżetu państwa oraz zwiększenia planu wydatków budżetu
państwa na pozostałą działalność w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki
społecznej.
Na stronie Ma kont 992 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na dotację dla FUS,
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa,
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na świadczenia ﬁnansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS,
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na pozostałą działalność w ramach
obowiązkowego ubezpieczenia społecznego,
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
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zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na świadczenia rodzinne,
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na refundację ulg dla inwalidów
wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC,
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na pozostałą działalność w ramach
pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W ciągu roku konto 992 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość planu wydatków budżetu państwa na dany rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyﬁkacji budżetowej.
Saldo konta 992 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
q

Konto 992-73 – Planowane wydatki budżetu państwa
Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
Konto 992-73 służy do ewidencji planu wydatków budżetu państwa oraz jego
zmian w dziale 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne według rozdziałów klasyﬁkacji budżetowej i obejmuje:
— konto 992-73-03 Rozdział 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
— konto 992-73-09 Rozdział 75309 – Składki na ubezpieczenia społeczne,
— konto 992-73-13 Rozdział 75313 – Świadczenia ﬁnansowane z budżetu państwa
zlecone do wypłaty ZUS,
— konto 992-73-95 Rozdział 75395 – Pozostała działalność.
y

Konto 992-73-03 – Planowane wydatki budżetu państwa
Rozdział 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Konto 992-73-03 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa
oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na dotację dla FUS oraz na realizację
zadań ﬁnansowanych ze środków budżetu państwa.
Ewidencja do konta 992-73-03 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i obejmuje:
— konto 992-73-03-06 – Dotacja dla FUS.
y

Konto 992-73-03-06 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Dotacja dla FUS
Konto 992-73-03-06 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa oraz zmian planu wydatków budżetu państwa z tytułu dotacji dla FUS.
Na stronie Wn konta 992-73-03-06 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa z tytułu dotacji dla FUS,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa z tytułu dotacji dla FUS.
Na stronie Ma konta 992-73-03-06 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa z tytułu dotacji dla FUS,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 992-73-03-06 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość
planu wydatków budżetu państwa na dany rok na dotację dla FUS.
e
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Saldo konta 992-73-03-06 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

planowane wydatki budżetu państwa z tytułu dotacji na
FUS

992-73-03-06-0

910

2.

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa z tytułu
dotacji na FUS

992-73-03-06-0

910

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

1.

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa z tytułu
dotacji na FUS

910

992-73-03-06-0

2.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

910

992-73-03-06-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

Konto 992-73-09 – Planowane wydatki budżetu państwa
Rozdział 75309 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Konto 992-73-09 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa
oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenia społeczne
ﬁnansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby niepełnosprawne.
Ewidencja do konta 992-73-09 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 75309 – Składki na ubezpieczenia społeczne i obejmuje:
— konto 992-73-09-13 – Składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu
państwa.
y

Konto 992-73-09-13 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Składki na ubezpieczenia społeczne
ﬁnansowane z budżetu państwa
Konto 992-73-09-13 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa
oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenia społeczne
ﬁnansowane z budżetu państwa.
Na stronie Wn konta 992-73-09-13 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa.
Na stronie Ma konta 992-73-09-13 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 992-73-09-13 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość
planu wydatków budżetu państwa na dany rok na składki na ubezpieczenia społeczne
ﬁnansowane z budżetu państwa.
e
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Saldo konta 992-73-09-13 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

planowane wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa za osoby
przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby niepełnosprawne

992-73-09-13-0

910

2.

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na składki
na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa
za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za
osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby niepełnosprawne

992-73-09-13-0

910

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

1.

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na składki
na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa
za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za
osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby niepełnosprawne

910

992-73-09-13-0

2.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

910

992-73-09-13-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

Konto 992-73-13 – Planowane wydatki budżetu państwa
Rozdział 75313 – Świadczenia ﬁnansowane
z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS
Konto 992-73-13 służy do ewidencji planu wydatków budżetu państwa oraz jego
zmian z tytułu świadczeń ﬁnansowanych z budżetu państwa zleconych do wypłaty ZUS.
Ewidencja do konta 992-73-13 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 75313 – Świadczenia ﬁnansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS i obejmuje:
— konto 992-73-13-07 – Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS,
— konto 992-73-13-12 – Świadczenia zlecone do wypłaty ZUS,
— konto 992-73-13-16 – Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do
wypłaty ZUS.
y

Konto 992-73-13-07 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS
Konto 992-73-13-07 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa
oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na koszty obsługi świadczeń zleconych
do wypłaty ZUS.
Na stronie Wn konta 992-73-13-07 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa na koszty obsługi świadczeń zleconych do
wypłaty ZUS,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS.
e
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Na stronie Ma konta 992-73-13-07 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 992-73-13-07 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość
planu wydatków budżetu państwa na dany rok na koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS.
Saldo konta 992-73-13-07 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

planowane wydatki budżetu państwa na koszty obsługi
świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

992-73-13-07-0

910

2.

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na koszty
obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

992-73-13-07-0

910

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

1.

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na koszty
obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

910

992-73-13-07-0

2.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

910

992-73-13-07-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

Konto 992-73-13-12 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Świadczenia zlecone do wypłaty ZUS
Konto 992-73-13-12 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa
oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na świadczenia zlecone do wypłaty ZUS.
Na stronie Wn konta 992-73-13-12 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa na świadczenia zlecone do wypłaty ZUS,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na świadczenia zlecone do wypłaty ZUS.
Na stronie Ma konta 992-73-13-12 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na świadczenia zlecone do wypłaty ZUS,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 992-73-13-12 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość planu wydatków budżetu państwa na dany rok na świadczenia zlecone do wypłaty ZUS.
Saldo konta 992-73-13-12 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

planowane wydatki budżetu państwa na świadczenia zlecone do wypłaty ZUS

992-73-13-12-0

910

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na świadczenia zlecone do wypłaty ZUS

992-73-13-12-0

910

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.
2.
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Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na świadczenia zlecone do wypłaty ZUS

910

992-73-13-12-0

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

910

992-73-13-12-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.
2.

Konto 992-73-13-16 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie
świadczeń zleconych do wypłaty ZUS
Konto 992-73-13-16 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa
oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie
świadczeń zleconych do wypłaty ZUS.
Na stronie Wn konta 992-73-13-16 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do wypłaty ZUS,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do wypłaty ZUS.
Na stronie Ma konta 992-73-13-16 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do wypłaty ZUS,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 992-73-13-16 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość
planu wydatków budżetu państwa na dany rok na odsetki za opóźnienie w wypłacie
świadczeń zleconych do wypłaty ZUS.
Saldo konta 992-73-13-16 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

planowane wydatki budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

992-73-13-16-0

910

2.

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na odsetki za
opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

992-73-13-16-0

910

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

1.

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na odsetki za
opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

910

992-73-13-16-0

2.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

910

992-73-13-16-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

Konto 992-73-95 – Planowane wydatki budżetu państwa
Rozdział 75395 – Pozostała działalność
Konto 992-73-95 służy do ewidencji planu wydatków budżetu państwa oraz
jego zmian na pozostałą działalność w ramach obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.
y
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Ewidencja do konta 992-73-95 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 75395 – Pozostała działalność i obejmuje:
— konto 992-73-95-12 – Świadczenia przyznane osobom poszkodowanym przez
żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej,
— konto 992-73-95-15 – Opłaty bankowe i pocztowe za przekazywanie świadczeń
przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy
wojsk Federacji Rosyjskiej.
Konto 992-73-95-12 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Świadczenia przyznane osobom poszkodowanym
przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej
Konto 992-73-95-12 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na świadczenia przyznane osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej.
Na stronie Wn konta 992-73-95-12 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa na świadczenia przyznane osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na świadczenia przyznane osobom
poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej.
Na stronie Ma konta 992-73-95-12 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na świadczenia przyznane osobom
poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 992-73-95-12 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość
planu wydatków budżetu państwa na dany rok na świadczenia przyznane osobom
poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej.
Saldo konta 992-73-95-12 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

planowane wydatki budżetu państwa na świadczenia przyznane osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

992-73-95-12-0

910

2.

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na świadczenia przyznane osobom poszkodowanym przez żołnierzy
wojsk Federacji Rosyjskiej

992-73-95-12-0

910

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

1.

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na świadczenia przyznane osobom poszkodowanym przez żołnierzy
wojsk Federacji Rosyjskiej

910

992-73-95-12-0

2.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

910

992-73-95-12-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.
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Konto 992-73-95-15 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Opłaty bankowe i pocztowe za przekazywanie świadczeń
przyznanych osobom poszkodowanym
przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej
Konto 992-73-95-15 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa
oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na opłaty za przekazywanie świadczeń
przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej.
Na stronie Wn konta 992-73-95-15 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa na opłaty za przekazywanie świadczeń przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na opłaty za przekazywanie świadczeń
przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej.
Na stronie Ma konta 992-73-95-15 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na opłaty za przekazywanie świadczeń
przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 992-73-95-15 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość
planu wydatków budżetu państwa na dany rok na opłaty za przekazywanie świadczeń
przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej.
Saldo konta 992-73-95-15 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

planowane wydatki budżetu państwa na opłaty za przekazywanie świadczeń przyznanych osobom poszkodowanym
przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

992-73-95-15-0

910

2.

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na opłaty
za przekazywanie świadczeń przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

992-73-95-15-0

910

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

1.

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na opłaty
za przekazywanie świadczeń przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

910

992-73-95-15-0

2.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

910

992-73-95-15-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

Konto 992-81 – Planowane wydatki budżetu państwa
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Konto 992-81 służy do ewidencji planu wydatków budżetu państwa oraz jego zmian
w dziale 851 – Ochrona zdrowia według rozdziałów klasyﬁkacji budżetowej i obejmuje:
— konto 992-81-56 Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
y
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Konto 992-81-56 – Planowane wydatki budżetu państwa
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Konto 992-81-56 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa
oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Ewidencja do konta 992-81-56 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i obejmuje:
— konto 992-81-56-14 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ﬁnansowane z budżetu państwa.
y

Konto 992-81-56-14 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Składki na ubezpieczenie zdrowotne
ﬁnansowane z budżetu państwa
Konto 992-81-56-14 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego.
Na stronie Wn konta 992-81-56-14 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Na stronie Ma konta 992-81-56-14 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 992-81-56-14 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość planu wydatków budżetu państwa na dany rok na składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego.
Saldo konta 992-81-56-14 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

planowane wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

992-81-56-14-0

910

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na składki
na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

992-81-56-14-0

910

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

2.
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Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na składki
na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

910

992-81-56-14-0

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

910

992-81-56-14-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

2.

Konto 992-82 – Planowane wydatki budżetu państwa
Dział 852 – Pomoc społeczna
Konto 992-82 służy do ewidencji planu wydatków budżetu państwa oraz jego zmian
w dziale 852 – Pomoc społeczna według rozdziałów klasyﬁkacji budżetowej i obejmuje:
— konto 992-82-12 Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne.
y

Konto 992-82-12 – Planowane wydatki budżetu państwa
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne
Konto 992-82-12 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa
oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na świadczenia rodzinne.
Ewidencja do konta 992-82-12 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne i obejmuje:
— konto 992-82-12-12 – Świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych,
— konto 992-82-12-16 – Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych
i dodatków do świadczeń rodzinnych.
y

Konto 992-82-12-12 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych
Konto 992-82-12-12 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa
oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na świadczenia rodzinne i dodatki do
świadczeń rodzinnych.
Na stronie Wn konta 992-82-12-12 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na świadczenia rodzinne i dodatki
do świadczeń rodzinnych.
Na stronie Ma konta 992-82-12-12 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na świadczenia rodzinne i dodatki
do świadczeń rodzinnych,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 992-82-12-12 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość
planu wydatków budżetu państwa na dany rok na świadczenia rodzinne i dodatki do
świadczeń rodzinnych.
Saldo konta 992-82-12-12 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

planowane wydatki budżetu państwa na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

992-82-12-12-0

910
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Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

992-82-12-12-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych

910

992-82-12-12-0

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

910

992-82-12-12-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

2.

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.
2.

Konto 992-82-12-16 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń
rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych
Konto 992-82-12-16 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa
oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie
świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych.
Na stronie Wn konta 992-82-12-16 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych.
Na stronie Ma konta 992-82-12-16 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 992-82-12-16 wykazuje saldo Ma, które określa wysokość
planu wydatków budżetu państwa na dany rok na odsetki za opóźnienie w wypłacie
świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych.
Saldo konta 992-82-12-16 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

planowane wydatki budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych i dodatków do
świadczeń rodzinnych

992-82-12-16-0

910

2.

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na odsetki
za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych

992-82-12-16-0

910

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

1.

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na odsetki
za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych

910

992-82-12-16-0

2.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

910

992-82-12-16-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.
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Konto 992-83 – Planowane wydatki budżetu państwa
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Konto 992-83 służy do ewidencji planu wydatków budżetu państwa oraz jego
zmian w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej według rozdziałów klasyﬁkacji budżetowej i obejmuje:
— konto 992-83-35 Rozdział 85335 – Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC,
— konto 992-83-47 Rozdział 85347 – Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
— konto 992-83-95 Rozdział 85395 – Pozostała działalność.
y

Konto 992-83-35 – Planowane wydatki budżetu państwa
Rozdział 85335 – Refundacja ulg
dla inwalidów wojennych i wojskowych
z tytułu ubezpieczenia OC i AC
Konto 992-83-35 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa
oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na refundację ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC.
Ewidencja do konta 992-83-35 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 85335 – Świadczenia rodzinne i obejmuje:
— konto 992-83-35-11 – Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych
z tytułu ubezpieczenia OC i AC.
y

Konto 992-83-35-11 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Refundacja ulg
dla inwalidów wojennych i wojskowych
z tytułu ubezpieczenia OC i AC
Konto 992-83-35-11 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na refundację ulg dla inwalidów
wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC.
Na stronie Wn konta 992-83-35-11 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa na refundację ulg dla inwalidów wojennych
i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na refundację ulg dla inwalidów
wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC.
Na stronie Ma konta 992-83-35-11 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na refundację ulg dla inwalidów
wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 992-83-35-11 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość
planu wydatków budżetu państwa na dany rok na refundację ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC.
Saldo konta 992-83-35-11 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e
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Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

planowane wydatki budżetu państwa na refundację ulg dla
inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia
OC i AC

992-83-35-11-0

910

2.

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na refundację ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu
ubezpieczenia OC i AC

992-83-35-11-0

910

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

1.

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na refundację ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu
ubezpieczenia OC i AC

910

992-83-35-11-0

2.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

910

992-83-35-11-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

Konto 992-83-47 – Planowane wydatki budżetu państwa
Rozdział 85347 – Renta socjalna
oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne
Konto 992-83-47 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa
oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne.
Ewidencja do konta 992-83-47 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 85347 – Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne i obejmuje:
— konto 992-83-47-07 – Koszty obsługi rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
— konto 992-83-47-12 – Renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
— konto 992-83-47-16 – Odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
y

Konto 992-83-47-07 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Koszty obsługi rent socjalnych
oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
Konto 992-83-47-07 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na koszty obsługi rent socjalnych
oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
Na stronie Wn konta 992-83-47-07 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa na koszty obsługi rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na koszty obsługi rent socjalnych
oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
Na stronie Ma konta 992-83-47-07 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na koszty obsługi rent socjalnych
oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
e
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W trakcie roku konto 992-83-47-07 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość
planu wydatków budżetu państwa na dany rok na koszty obsługi rent socjalnych oraz
zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
Saldo konta 992-83-47-07 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

planowane wydatki budżetu państwa na koszty obsługi rent
socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

992-83-47-07-0

910

2.

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na koszty
obsługi rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

992-83-47-07-0

910

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

1.

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na koszty
obsługi rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

910

992-83-47-07-0

2.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

910

992-83-47-07-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

Konto 992-83-47-12 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne
Konto 992-83-47-12 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na renty socjalne oraz zasiłki
i świadczenia przedemerytalne.
Na stronie Wn konta 992-83-47-12 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa na renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia
przedemerytalne,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na renty socjalne oraz zasiłki
i świadczenia przedemerytalne.
Na stronie Ma konta 992-83-47-12 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na renty socjalne oraz zasiłki
i świadczenia przedemerytalne,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 992-83-47-12 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość
planu wydatków budżetu państwa na dany rok na renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne.
Saldo konta 992-83-47-12 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

planowane wydatki budżetu państwa na renty socjalne
oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

992-83-47-07-0

910
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Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

992-83-47-07-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na renty
socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne

910

992-83-47-07-0

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

910

992-83-47-07-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

2.

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na renty
socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.
2.

Konto 992-83-47-16 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych
oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
Konto 992-83-47-16 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa
oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie
rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
Na stronie Wn konta 992-83-47-16 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
Na stronie Ma konta 992-83-47-16 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 992-83-47-16 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość
planu wydatków budżetu państwa na dany rok na odsetki za opóźnienie w wypłacie
rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
Saldo konta 992-83-47-16 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

planowane wydatki budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

992-83-47-16-0

910

2.

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na odsetki
za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków
i świadczeń przedemerytalnych

992-83-47-16-0

910

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

1.

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na odsetki
za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków
i świadczeń przedemerytalnych

910

992-83-47-16-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.
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Lp.
2.

Typowe zapisy na stronie Ma
wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

992-83-47-16-0

Konto 992-83-95 – Planowane wydatki budżetu państwa
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Konto 992-83-95 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa
oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na pozostałą działalność w ramach
pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (zapomóg pieniężnych i dodatków
pieniężnych).
Ewidencja do konta 992-83-95 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność i obejmuje:
— konto 992-83-95-07 – Koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych,
— konto 992-83-95-12 – Zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne,
— konto 992-83-95-16 – Odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych
i dodatków pieniężnych.
y

Konto 992-83-95-07 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Koszty obsługi
zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych
Konto 992-83-95-07 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych.
Na stronie Wn konta 992-83-95-07 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa na koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych.
Na stronie Ma konta 992-83-95-07 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 992-83-95-07 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość
planu wydatków budżetu państwa na dany rok na koszty obsługi zapomóg pieniężnych
i dodatków pieniężnych.
Saldo konta 992-83-95-07 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

planowane wydatki budżetu państwa na koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

992-83-95-07-0

910

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na koszty
obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

992-83-95-07-0

910

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.
2.
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Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na koszty
obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

910

992-83-95-07-0

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

910

992-83-95-07-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.
2.

Konto 992-83-95-12 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne
Konto 992-83-95-12 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na zapomogi pieniężne i dodatki
pieniężne.
Na stronie Wn konta 992-83-95-12 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa na zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na zapomogi pieniężne i dodatki
pieniężne.
Na stronie Ma konta 992-83-95-12 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na zapomogi pieniężne i dodatki
pieniężne,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 992-83-95-12 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość
planu wydatków budżetu państwa na dany rok na zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne.
Saldo konta 992-83-95-12 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

planowane wydatki budżetu państwa na zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne

992-83-95-12-0

910

2.

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne

992-83-95-12-0

910

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

1.

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne

910

992-83-95-12-0

2.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

910

992-83-95-12-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

Konto 992-83-95-16 – Planowane wydatki budżetu państwa
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie
zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych
Konto 992-83-95-16 służy do ewidencji planowanych wydatków budżetu państwa
oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie
zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych.
e
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Na stronie Wn konta 992-83-95-16 ujmuje się w szczególności:
q planowane wydatki budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych,
q zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych.
Na stronie Ma konta 992-83-95-16 ujmuje się w szczególności:
q zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych,
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 992-83-95-16 wykazuje saldo Wn, które określa wysokość
planu wydatków budżetu państwa na dany rok na odsetki za opóźnienie w wypłacie
zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych.
Saldo konta 992-83-95-16 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

planowane wydatki budżetu państwa na odsetki za opóźnienie
w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

992-83-95-16-0

910

2.

zwiększenie planu wydatków budżetu państwa na odsetki
za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

992-83-95-16-0

910

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

1.

zmniejszenie planu wydatków budżetu państwa na odsetki
za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

910

992-83-95-16-0

2.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

910

992-83-95-16-0

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

 Konto 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Konto 998 przeznaczone jest do ewidencji pomocniczej operacji dotyczących
równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa w części 73 – Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.
Na stronie Wn konta 998 ujmuje się równowartości sﬁnansowanych wydatków
budżetu państwa w danym roku budżetowym, natomiast na stronie Ma ujmuje się
wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
Ewidencja księgowa w zakresie konta 998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego określa równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa w danym roku budżetowym według działów klasyﬁkacji budżetowej
i obejmuje:
— konto 998-73 Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne,
— konto 998-81 Dział 851 – Ochrona zdrowia,
— konto 998-82 Dział 852 – Pomoc społeczna,
— konto 998-83 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
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Na stronie Wn kont 998 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dotację dla FUS,
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa,
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na świadczenia ﬁnansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS,
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na pozostałą działalność w ramach obowiązkowego ubezpieczenia społecznego,
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na świadczenia rodzinne,
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na refundację ulg dla
inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC,
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na renty socjalne oraz
zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na pozostałą działalność w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.
Na stronie Ma kont 998 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W ciągu roku konto 998 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok według działów, rozdziałów
i paragrafów klasyﬁkacji budżetowej.
Saldo konta 998 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
Konto 998-73 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
Konto 998-73 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków
budżetu państwa w dziale 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne według rozdziałów klasyﬁkacji budżetowej i obejmuje:
— konto 998-73-03 Rozdział 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
— konto 998-73-09 Rozdział 75309 – Składki na ubezpieczenia społeczne,
— konto 998-73-13 Rozdział 75313 – Świadczenia ﬁnansowane z budżetu państwa
zlecone do wypłaty ZUS,
— konto 998-73-95 Rozdział 75395 – Pozostała działalność.
y

Konto 998-73-03 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Rozdział 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Konto 998-73-03 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków
budżetu państwa na dotację dla FUS oraz na realizację zadań ﬁnansowanych ze środków budżetu państwa.
Ewidencja do konta 998-73-03 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 75303 – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i obejmuje:
— konto 998-73-03-06 – Dotacja dla FUS.
y
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Konto 998-73-03-06 – Zaangażowanie wydatków budżetowych
roku bieżącego
– Dotacja dla FUS
Konto 998-73-03-06 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa z tytułu dotacji dla FUS.
Na stronie Wn konta 998-73-03-06 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa z tytułu dotacji dla FUS.
Na stronie Ma konta 998-73-03-06 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 998-73-03-06 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok na dotację
dla FUS.
Saldo konta 998-73-03-06 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa z tytułu dotacji na FUS

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-73-03-06-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-73-03-06-0

Konto 998-73-09 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Rozdział 75309 – Składki na ubezpieczenia społeczne
Konto 998-73-09 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków
na składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa za osoby
przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby niepełnosprawne.
Ewidencja do konta 998-73-09 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji budżetowej w rozdziale 75309 – Składki na ubezpieczenia społeczne
i obejmuje:
— konto 998-73-09-13 – Składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu
państwa.
y

Konto 998-73-09-13 – Zaangażowanie wydatków budżetowych
roku bieżącego
– Składki na ubezpieczenia społeczne
ﬁnansowane z budżetu państwa
Konto 998-73-09-13 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa.
Na stronie Wn konta 998-73-09-13 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne
ﬁnansowane z budżetu państwa.
e
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Na stronie Ma konta 998-73-09-13 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 998-73-09-13 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok na składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane z budżetu państwa.
Saldo konta 998-73-09-13 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenia społeczne ﬁnansowane
z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński
oraz za osoby niepełnosprawne

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-73-09-13-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-73-09-13-0

Konto 998-73-13 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Rozdział 75313 – Świadczenia ﬁnansowane
z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS
Konto 998-73-13 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków
z tytułu świadczeń ﬁnansowanych z budżetu państwa zleconych do wypłaty ZUS.
Ewidencja do konta 998-73-13 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 75313 – Świadczenia ﬁnansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS i obejmuje:
— konto 998-73-13-07 – Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS,
— konto 998-73-13-12 – Świadczenia zlecone do wypłaty ZUS,
— konto 998-73-13-16 – Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do
wypłaty ZUS.
y

Konto 998-73-13-07 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS
Konto 998-73-13-07 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS.
Na stronie Wn konta 998-73-13-07 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na koszty obsługi
świadczeń zleconych do wypłaty ZUS.
Na stronie Ma konta 998-73-13-07 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 998-73-13-07 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok na koszty obsługi
świadczeń zleconych do wypłaty ZUS.
e
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Saldo konta 998-73-13-07 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa
na koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-73-13-07-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-73-13-07-0

Konto 998-73-13-12 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Świadczenia zlecone do wypłaty ZUS
Konto 998-73-13-12 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na świadczenia zlecone do wypłaty ZUS.
Na stronie Wn konta 998-73-13-12 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na świadczenia zlecone do wypłaty ZUS.
Na stronie Ma konta 998-73-13-12 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 998-73-13-12 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok na świadczenia zlecone
do wypłaty ZUS.
Saldo konta 998-73-13-12 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na świadczenia zlecone do wypłaty ZUS

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-73-13-12-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-73-13-12-0

Konto 998-73-13-16 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych
do wypłaty ZUS
Konto 998-73-13-16 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do
wypłaty ZUS.
e
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Na stronie Wn konta 998-73-13-16 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do wypłaty ZUS.
Na stronie Ma konta 998-73-13-16 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 998-73-13-16 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków na dany rok na odsetki za opóźnienie w wypłacie
świadczeń zleconych do wypłaty ZUS.
Saldo konta 998-73-13-16 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń zleconych do wypłaty ZUS

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-73-13-16-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-73-13-16-0

Konto 998-73-95 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Rozdział 75395 – Pozostała działalność
Konto 998-73-95 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków
budżetu państwa na pozostałą działalność w ramach obowiązkowego ubezpieczenia
społecznego.
Ewidencja do konta 998-73-95 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 75395 – Pozostała działalność i obejmuje:
— konto 998-73-95-12 – Świadczenia przyznane osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej,
— konto 998-73-95-15 – Opłaty bankowe i pocztowe za przekazywanie świadczeń
z tytułu pozostałej działalności.
y

Konto 998-73-95-12 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Świadczenia przyznane osobom poszkodowanym
przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej
Konto 998-73-95-12 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa oraz zmian planu wydatków budżetu państwa na świadczenia
przyznane osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej.
Na stronie Wn konta 998-73-95-12 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na świadczenia
przyznane osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej.
Na stronie Ma konta 998-73-95-12 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
e
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W trakcie roku konto 998-73-95-12 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok na świadczenia przyznane osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej.
Saldo konta 998-73-95-12 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na świadczenia przyznane osobom poszkodowanym
przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-73-95-12-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-73-95-12-0

Konto 998-73-95-15 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Opłaty bankowe i pocztowe za przekazywanie świadczeń
przyznanych osobom poszkodowanym
przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej
Konto 998-73-95-15 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na opłaty za przekazywanie świadczeń przyznanych osobom
poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej.
Na stronie Wn konta 998-73-95-15 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na opłaty za przekazywanie świadczeń przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk
Federacji Rosyjskiej.
Na stronie Ma konta 998-73-95-15 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 998-73-95-15 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok na opłaty za przekazywanie świadczeń przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk
Federacji Rosyjskiej.
Saldo konta 998-73-95-15 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa
na opłaty za przekazywanie świadczeń przyznanych osobom
poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-73-95-15-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-73-95-15-0
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Konto 998-81 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Konto 998-81 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa oraz jego zmian w dziale 851 – Ochrona zdrowia według rozdziałów
klasyﬁkacji budżetowej i obejmuje:
— konto 998-81-56 Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
y

Konto 998-81-56 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Konto 998-81-56 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków
budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Ewidencja do konta 998-81-56 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i obejmuje:
— konto 998-81-56-14 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne ﬁnansowane z budżetu
państwa.
y

Konto 998-81-56-14 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Składki na ubezpieczenie zdrowotne
ﬁnansowane z budżetu państwa
Konto 998-81-56-14 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Na stronie Wn konta 998-81-56-14 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
Na stronie Ma konta 998-81-56-14 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 998-81-56-14 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego.
Saldo konta 998-81-56-14 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
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Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-81-56-14-0

910
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Lp.
1.

Typowe zapisy na stronie Ma
wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-81-56-14-0

Konto 998-82 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Dział 852 – Pomoc społeczna
Konto 998-82 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków
budżetu państwa w dziale 852 – Pomoc społeczna według rozdziałów klasyﬁkacji
budżetowej i obejmuje:
— konto 998-82-12 Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne.
y

Konto 998-82-12 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne
Konto 998-82-12 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków
budżetu państwa na świadczenia rodzinne.
Ewidencja do konta 998-82-12 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne i obejmuje:
— konto 998-82-12-12 – Świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych,
— konto 998-82-12-16 – Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych
i dodatków do świadczeń rodzinnych.
y

Konto 998-82-12-12 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Świadczenia rodzinne
i dodatki do świadczeń rodzinnych
Konto 998-82-12-12 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych.
Na stronie Wn konta 998-82-12-12 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych.
Na stronie Ma konta 998-82-12-12 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 998-82-12-12 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych.
Saldo konta kont 998-82-12-12 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa
na świadczenia rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-82-12-12-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-82-12-12-0
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Konto 998-82-12-16 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych
i dodatków do świadczeń rodzinnych
Konto 998-82-12-16 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych
i dodatków do świadczeń rodzinnych.
Na stronie Wn konta 998-82-12-16 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych.
Na stronie Ma konta 998-82-12-16 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 998-82-12-16 wykazuje saldo Ma, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych.
Saldo konta kont 998-82-12-16 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń rodzinnych i dodatków do świadczeń rodzinnych

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-82-12-16-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-82-12-16-0

Konto 998-83 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Konto 998-83 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej według rozdziałów klasyﬁkacji budżetowej i obejmuje:
— konto 998-83-35 Rozdział 85335 – Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC,
— konto 998-83-47 Rozdział 85347 – Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
— konto 998-83-95 Rozdział 85395 – Pozostała działalność.
y

Konto 998-83-35 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Rozdział 85335 – Refundacja ulg
dla inwalidów wojennych i wojskowych
z tytułu ubezpieczenia OC i AC
Konto 998-83-35 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków
budżetu państwa na refundację ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu
ubezpieczenia OC i AC.
y
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Ewidencja do konta 998-83-35 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 85335 – Świadczenia rodzinne i obejmuje:
— konto 998-83-35-11 – Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC.
Konto 998-83-35-11 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych
z tytułu ubezpieczenia OC i AC
Konto 998-83-35-11 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na refundację ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC.
Na stronie Wn konta 998-83-35-11 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na refundację ulg dla
inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC.
Na stronie Ma konta 998-83-35-11 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 998-83-35-11 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok na refundację ulg dla
inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC.
Saldo konta kont 998-83-35-11 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na refundację ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-83-35-11-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-83-35-11-0

Konto 998-83-47 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Rozdział 85347 – Renta socjalna
oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne
Konto 998-83-47 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków
budżetu państwa na renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne.
Ewidencja do konta 998-83-47 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 85347 – Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne i obejmuje:
— konto 998-83-47-07 – Koszty obsługi rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń
przedemerytalnych,
— konto 998-83-47-12 – Renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
— konto 998-83-47-16 – Odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
y
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Konto 998-83-47-07 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Koszty obsługi rent socjalnych
oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
Konto 998-83-47-07 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na koszty obsługi rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń
przedemerytalnych.
Na stronie Wn konta 998-83-47-07 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na koszty obsługi rent
socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
Na stronie Ma konta 998-83-47-07 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 998-83-47-07 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok na koszty obsługi rent
socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
Saldo konta 998-83-47-07 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na koszty obsługi rent socjalnych oraz zasiłków
i świadczeń przedemerytalnych

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-83-47-07-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-83-47-07-0

Konto 998-83-47-12 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Renty socjalne
oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne
Konto 998-83-47-12 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne.
Na stronie Wn konta 998-83-47-12 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na renty socjalne oraz
zasiłki i świadczenia przedemerytalne.
Na stronie Ma konta 998-83-47-12 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 998-83-47-12 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok na renty socjalne oraz
zasiłki i świadczenia przedemerytalne.
Saldo konta 998-83-47-12 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa
na renty socjalne oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne
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Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-83-47-07-0

910

Zespół 9 – Konta techniczne i pozabilansowe

Lp.
1.

Typowe zapisy na stronie Ma
wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-83-47-07-0

Konto 998-83-47-16 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych
oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
Konto 998-83-47-16 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetowych na odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków
i świadczeń przedemerytalnych.
Na stronie Wn konta 998-83-47-16 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
Na stronie Ma konta 998-83-47-16 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 998-83-47-16 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok na odsetki za
opóźnienie w wypłacie rent socjalnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.
Saldo konta 998-83-47-16 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie rent socjalnych
oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-83-47-16-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-83-47-16-0

Konto 998-83-95 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Rozdział 85395 – Pozostała działalność
Konto 998-83-95 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków
budżetu państwa na pozostałą działalność w ramach pozostałych zadań w zakresie
polityki społecznej (zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych).
Ewidencja do konta 998-83-95 prowadzona jest według paragrafów klasyﬁkacji
budżetowej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność i obejmuje:
— konto 998-83-95-07 – Koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych,
— konto 998-83-95-12 – Zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne,
— konto 998-83-95-16 – Odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych
i dodatków pieniężnych.
y
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Konto 998-83-95-07 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Koszty obsługi zapomóg pieniężnych
i dodatków pieniężnych
Konto 998-83-95-07 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków
budżetu państwa na koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych.
Na stronie Wn konta 998-83-95-07 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych.
Na stronie Ma konta 998-83-95-07 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 998-83-95-07 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok na koszty obsługi
zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych.
Saldo konta 998-83-95-07 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na
koszty obsługi zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-83-95-07-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-83-95-07-0

Konto 998-83-95-12 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne
Konto 998-83-95-12 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne.
Na stronie Wn konta 998-83-95-12 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na zapomogi pieniężne
i dodatki pieniężne.
Na stronie Ma konta 998-83-95-12 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 998-83-95-12 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok na zapomogi pieniężne
i dodatki pieniężne.
Saldo konta 998-83-95-12 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na zapomogi pieniężne i dodatki pieniężne

94

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-83-95-12-0

910

Zespół 9 – Konta techniczne i pozabilansowe

Lp.
1.

Typowe zapisy na stronie Ma
wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-83-95-12-0

Konto 998-83-95-16 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
– Odsetki za opóźnienie w wypłacie
zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych
Konto 998-83-95-16 służy do ewidencji równowartości sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych.
Na stronie Wn konta 998-83-95-16 ujmuje się w szczególności:
q równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych.
Na stronie Ma konta 998-83-95-16 ujmuje się w szczególności:
q wyksięgowanie salda konta na dzień 31 grudnia w korespondencji z kontem 910.
W trakcie roku konto 998-83-95-16 wykazuje saldo Wn, które określa równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na dany rok na odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych.
Saldo konta 998-83-95-16 na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych podlega wyksięgowaniu w korespondencji z kontem 910.
e

Lp.

Typowe zapisy na stronie Wn

1.

równowartość sﬁnansowanych wydatków budżetu państwa na odsetki za opóźnienie w wypłacie zapomóg pieniężnych i dodatków pieniężnych

Lp.

Typowe zapisy na stronie Ma

1.

wyksięgowanie salda na dzień 31 grudnia

Konto
analityczne

Konto
przeciwstawne

998-83-95-16-0

910

Konto
przeciwstawne

Konto
analityczne

910

998-83-95-16-0

Załączniki

Załączniki

Załącznik nr 1
do Zakładowego Planu Kont
Rozliczenia z budżetem państwa

Lista kodów i odpowiadających im działów budżetowych
Lp.

Dział
klasyﬁkacji
budżetowej

Kod działu
w ZPK

1.

753

73

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

2.

851

81

Ochrona zdrowia

3.

852

82

Pomoc społeczna

4.

853

83

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Opis

99

ZPK – Rozliczenia z budżetem państwa

Załącznik nr 2
do Zakładowego Planu Kont
Rozliczenia z budżetem państwa

Lista kodów i odpowiadających im rozdziałów budżetowych
Lp.

Rozdział
klasyﬁkacji
budżetowej

Kod rozdziału
w ZPK

1.

75303

03

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

2.

75309

09

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.

75313

13

Świadczenia ﬁnansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS

4.

75395

95

Pozostała działalność w ramach obowiązkowego ubezpieczenia społecznego

5.

85156

56

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

6.

85212

12

Świadczenia rodzinne

7.

85335

35

Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC

8.

85347

47

Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne

9.

85395

95

Pozostała działalność w ramach pozostałych zadań w zakresie
polityki społecznej

100

Opis

Załączniki

Załącznik nr 3
do Zakładowego Planu Kont
Rozliczenia z budżetem państwa

Lista kodów i odpowiadających im paragrafów budżetowych
Lp.

Paragraf
klasyﬁkacji
budżetowej

Kod paragrafu
w ZPK

1.

0000

00

Uzupełnienie w przypadku braku paragrafu

2.

0920

04

Odsetki

3.

0970

05

Przychody różne

4.

2430

06

Dotacje z BP

5.

2860

07

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych

6.

2970

09

Różne przelewy

7.

3030

11

Różne wydatki na rzecz osób ﬁzycznych

8.

3110

12

Świadczenia społeczne

9.

4110

13

Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez BP

10.

4130

14

Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane przez BP

11.

4300

15

Koszty różne

12.

4580

16

Pozostałe odsetki

13.

0690

23

Wpływy z różnych opłat

Opis

101

