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PanaPrezesaz dnia29 pu2dziemika2013r. Znak: WA'0731143113,
W zwiqzkt
"'pism"w sprawie wyja5nieniaw4tpliwoScidotycz4cychklasyfikowaniawynagrodzeniaplatnika
z tl.tulu terminowego wplacania podatk6w na rzecz budZetu paristwa oraz ujmowania
w budZetach jednostek samorz4du terytorialnego Srodk6w finansowych pozyskarrych
- MinisterstwoFinans6w
FunduszuRehabilitacjiOs6bNiepelnosprawnych
z Paristwowego
co nastgpuje.
uprzejmieprzedstawia
arI.28 $ 1 ustawyz dnia29 sierpnia1997r.- Ordynacja
Ad pkt I - Stosowniedo postanowieri
podatkowa(Dz, tJ. z 201.2r. poz. 749, z p62n.zm.) platnikomi inkasentomprzysiuguje
zryczaltowanewynagrodzeniez t1'tuluterminowegowplacaniapodatk6wpobranychna necz
budZetu paristwa. Szczeg6lowezasady ustalania tego wynagrodzeniaotaz tryb zwrotu
w raziepobrania przezplatntkalub inkasentapodatku,zaliczki
wynagrodzenia
otrzymanego
na podateklub raty podatkunienaleZnielub w wysoko5ciwylszej od naleZnejokre6laj4
przepisy rozporz4dzeniaMinistra Finans6w z dnia 24 grudnra 2002 r. w sprawie
wynagrodzeniaplatnik6w i inkasent6w pobieraj4cychpodatki na rzecz budzett padstlva
(Dz.U. Nr 240,po2.2065).
z q'tulu
platnikomprzyslugujewynagrodzenie
W my51$ 1 ust.l pkt 1 tego rozporz4dzenia
terminowegowplacaniapodatk6w, wlnosz4ce 0,3% kwoty podatk6w pobranychprzez
o czym stanowiQ 1
platnik6wna rzeczbud2etuparistwa.Kwota nale2nesowvnagrodzenia.
z tytulu terminowegowplacaniapodatk6wklasyfikowanejest w paragrafie
Wynagrodzenie
Rb-27S
097- Wplywy z r62nychdochod6w.Doch6dtenpodlegawykazaniuw sprawozdaniu
z wykonaniaplanudochod6wbudzetowych.
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pisma OddzialuSlqskiegoPFRONz dnia 5 wzeinia 2013 r.
Ad pkt II - Z zal1czonego
wynika, zejednostka samorz4duterytorialnego (Miasto Katowice) jest realizatorem
,,Programu wyr6wnywania r62nic miEdzy regionami II" obszar D, zad beneficjentem
Programujest TowarzystwoPrzyjaci6lDzieciOddzialMiejski w Swigtochlowicach.
Z zapis6w $ 3 ust. 3 wzoru umowy o realizacjgprzez jednostkg samorz4duterytorialnego
wyr6wnywaniar62nrcmigdzyregionamiII", dotycz4cego
sl.tuacji,gdy jednostka
,,Programu
samorzqduterytorialnegoprzekazujedrodki finansowePFRON do beneficjent6wpomocy
(zal4czniknr 8 do uchwalyn 9/2013ZNz4duPFRON zdnia6lutego 2013 r.) wynika, ze
jednostkasamorzqduterytorialnegozobowtqnle sig do wydzieleniaosobnegorachunku
w celu zapewnienia
bankowego,
ewidencjiksiggowejdla Srodk6wpozyskanych
z PFRON,w
ramachreahzacjiumowy. Informacja o obowi4zku prowadzeniaprzez realizatoraprogramu
osobnegorachunkubankowego,
wydzielonegodla Srodk6wPFRON,zav'tntazostalar6wnie2
w ww. piSmieOddzialuSl4skiegoPFRONz dnia 5 wrzednia2013r.
Srodki PFRON, przekazanerealizatorowi w ramach przedmiotowegoprogramu na
wydzielony dla tych Srodk6w rachunek bankowy (kt6re nastgpnie przekazywane
programu),nie stanowiqdochod6wrealizatorai nie powinnybyi ujmowane
s4beneficjentom
w jego budzecie.
JednoczeSnie
MinisterstwoFinans6wuprzejmieinformuje, Ze z otrrymanychz PFRON
Srodk6ww ramachrealizacjiprogramurealizatorrozliczasigz PFRON- zgodniez zasadami
($ 7 ww. wzoruumowy).
okedlonymiw umowiezawartejz Funduszem
W przedmiotowejsprawiestanowiskopowinien zaj46PFRON,k!6ry przekazujerealizatorom
drodkinarealizacjgprogramu.
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