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RozpoRządzenie MinistRa Finansów
z 16 stycznia 2014 r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 119; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1511)

Tabela uwzględnia zmiany w rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej wprowadzone:
– rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1511)

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

§ 4 ust. 1 lit. a

(...) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników 
placówek – Rb-23, Rb-27, Rb-28 i Rb 70,

§ 4 ust. 1 lit. a

(...) dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni, z wyłączeniem kierowników 
placówek – Rb-23, Rb-27, Rb-28 i Rb 70, z zastrzeżeniem lit. k, (...)

§ 4 ust. 1 lit. k

(...) dyrektorzy izb celnych jako organy podatkowe – Rb-23A, Rb-23B i Rb-27,

§ 4 ust. 1 lit. k

(...) dyrektorzy izb celnych odpowiednio do zakresu wykonywanych zadań wynikają-
cych z przepisów odrębnych, w szczególności wydanych na podstawie art. 9 ust. 2a usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. z 2015 r. poz., 990, z późn.zm.) jako:
– organy podatkowe właściwe do poboru podatków – Rb-23A i Rb-27,
– kierownicy państwowych jednostek budżetowych – Rb-27, Rb-28 i Rb-70,
– organy podatkowe i kierownicy państwowych jednostek budżetowych – Rb-23B.

Komentarz: Zmiany wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym z 15 września 2015 r. są przede wszystkim wynikiem konieczności dostosowania przepisów w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej do przygotowywanej centralizacji zadań z obszaru finansów i księgowości izb celnych.
Na skutek centralizacji zadań z zakresu finansów i księgowości izb celnych nastąpi likwidacja rachunków bankowych dla dochodów organu podatkowego w poszczególnych izbach z wyjątkiem 
Izby Celnej w Krakowie. Podmiot będzie dokonywał wpłat należności na rachunek bankowy tylko Izby Celnej w Krakowie. W efekcie sprawozdania jako organ podatkowy będzie sporządzał tylko 
Dyrektor Izby Celnej w Krakowie, wyznaczony do rozliczenia należności celnych, podatkowych i innych należności, których pobór należy do właściwości organów Służby Celnej.
W związku z tym, że art. 9 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej wskazuje jedynie możliwość wyznaczenia organu Służby Celnej do wykonywania niektórych zadań Służby 
Celnej, nie wskazując organu podmiotowo, zmiany w rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej nie odnoszą się do konkretnego podmiotu.
Wprowadzono więc zapisy, z których wynika, że w zależności od zakresu zadań wynikających z rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy o Służbie Celnej dyrektorzy izb celnych zo-
bowiązani zostali do sporządzania i przekazywania odpowiednio sprawozdań:

■■ Rb-23A i Rb-27 jako organy właściwe do poboru podatków,
■■ Rb-27, Rb-28 i Rb-70 jako kierownicy państwowych jednostek budżetowych,
■■ Rb-23B jako organy podatkowe i kierownicy państwowych jednostek budżetowych.

§ 8 ust. 2

Dane wykazywane w sprawozdaniach Rb-40, Rb-Z-PPP, Rb-FUS i Rb-FER wyraża się w ty-
siącach złotych.

§ 8 ust. 2

Dane wykazywane w sprawozdaniach Rb-Z-PPP, Rb-FUS i Rb-FER wyraża się w ty-
siącach złotych.
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§ 11 ust. 1 i 2

Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-33, Rb-35, Rb-40, 
Rb-50 i łączne Rb-34PL przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa.

Sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE 
WPR, Rb-70, Rb-WSa, Rb-WSb, Rb-Z-PPP, Rb-FUS, Rb-FER przekazuje się odbiorcom 
sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w ustawie z dnia 17 lute-
go 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1114), oznaczając tytuły wiadomości z przesyłanymi sprawozdaniami określe-
niami odpowiadającymi numerom części i nazwom tych sprawozdań. 

§ 11 ust. 1 i 2

Sprawozdania Rb-23, Rb-23A, Rb-23B, Rb-24, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Progra-
my, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, Rb28UE WPR, Rb-33, Rb-35, 
Rb-40, Rb-50 i łączne Rb-34PL przekazuje się w Informatycznym Systemie Obsługi Bu-
dżetu Państwa.

Sprawozdania Rb-70, Rb-WSa, Rb-WSb, Rb-Z-PPP, Rb-FUS, Rb-FER przekazuje się 
odbiorcom sprawozdań na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w usta-
wie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114), oznaczając tytuły wiadomości z prze-
syłanymi sprawozdaniami określeniami odpowiadającymi numerom części i nazwom 
tych sprawozdań. 

Komentarz: W celu uproszczenia procesu przekazywania Najwyższej Izbie Kontroli sprawozdań Rb-35, Rb-40, Rb-28 Programy, Rb-28 Programy WPR, Rb-28NW Programy, Rb-28UE, 
Rb-28UE WPR dane z tych sprawozdań będą przekazywane do NIK przez Ministerstwo Finansów.
Natomiast sprawozdania Rb-28Programy, Rb-28NW Programy i Rb-28UE będą udostępniane przez Ministerstwo Finansów Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju, a sprawozdania Rb-28 
Programy WPR i Rb-28UE WPR – Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

§ 17 ust. 3

Dysponenci środków budżetu państwa otrzymując sprawozdania Rb-27ZZ sporządzają, 
w terminie określonym dla dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia, włas-
ne sprawozdania jednostkowe Rb-27 w zakresie planu i wykonania. Natomiast własne spra-
wozdania jednostkowe w pełnym zakresie informacji sporządzają w terminie określonym dla 
ich sprawozdań łącznych.

§ 17 ust. 3

uchylony
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załącznik nR 37  
do RozpoRządzenia o spRawozdawczości budżetowej  

– instRukcja spoRządzania spRawozdań budżetowych w zakResie budżetu państwa

Treść przepisu przed nowelizacją Treść przepisu po nowelizacji

§ 2 ust. 1 pkt 1

W sprawozdaniu jednostkowym:
1) w wierszach 11, 12, 13, 22, 24, 42, 44 i 45 wykazywane dane powinny być zgodne z danymi 

dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Państwa;

§ 2 ust. 1 pkt 1

W sprawozdaniu jednostkowym:
w wierszach 11, 12, 13, 22, 24, 42 i 45 wykazywane dane powinny być zgodne z danymi 

dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Państwa;

§ 6 ust. 1 pkt 1

W sprawozdaniu jednostkowym:
w wierszach 11, 11a, 12, 12a, 13, 22, 24, 42, 44 i 45 wykazywane dane powinny być zgodne 

z danymi dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Państwa;

§ 6 ust. 1 pkt 1

W sprawozdaniu jednostkowym:
w wierszach 11, 11a, 12, 12a, 13, 22, 24, 42, 44 i 45 wykazywane dane powinny być zgodne 

z danymi dostępnymi w Informatycznym Systemie Obsługi Państwa;

§ 9 ust. 1 pkt 2

W sprawozdaniach miesięcznych za marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawozdaniu 
rocznym – „Plan”, „Należności”, „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów”, „Dochody wy-
konane” oraz dotyczące salda końcowego kolumny: „należności pozostałe do zapłaty, ogó-
łem”, „w tym zaległości netto” oraz „nadpłaty”.

§ 9 ust. 1 pkt 2

W sprawozdaniach miesięcznych za marzec, czerwiec, wrzesień oraz w sprawo-
zdaniu rocznym – „Plan”, „Należności”, „Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów”, 
„Dochody wykonane” oraz dotyczące salda końcowego kolumny: „należności pozo-
stałe do zapłaty, ogółem”, „w tym zaległości netto” oraz „nadpłaty”, z zastrzeżeniem 
pkt 3.

brak odpowiednika § 9 ust. 1 pkt 3

W sprawozdaniach dysponentów środków budżetu państwa otrzymujących spra-
wozdania Rb-27ZZ, w zakresie paragrafu „Dochody budżetu państwa związane z re-
alizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego” – „Plan”, „Dochody 
wykonane”.

§ 9 ust. 2 pkt 1

W kolumnie „Plan” wykazuje się kwoty wynikające z planu finansowego jednostki;

§ 9 ust. 2 pkt 1

W kolumnie „Plan” wykazuje się kwoty wynikające z planu finansowego jednostki, 
a w przypadku dysponenta części budżetowej, któremu podlegają placówki, wykazu-
je się również kwoty wynikające z planów finansowych tych placówek;

§ 13 ust. 3 pkt 1

W kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych wydatkach, wynikają-
cych z planu finansowego jednostki z uwzględnieniem zmian dokonanych w trybie określo-
nym w ustawie o finansach publicznych;

§ 13 ust. 3 pkt 1

W kolumnie „Plan (po zmianach)” wykazuje się dane o planowanych wydatkach, 
wynikających z planu finansowego jednostki z uwzględnieniem zmian dokonanych 
w trybie określonym w ustawie o finansach publicznych, a w przypadku dysponenta 
części budżetowej, któremu podlegają placówki, wykazuje się również kwoty wynika-
jące z planów finansowych tych placówek;


