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0.0 Wstęp.
Wypłata świadczenia osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego powoduje na
mocy Art.27.1 ustawy FA powstanie należności pieniężnej z tyt. zwrotu przez dłużnika
alimentacyjnego kwoty wypłaconego świadczenia wraz z
ustawowymi odsetkami.
Należność ta jest scharakteryzowana przez datę powstania (data wypłaty świadczenia) ,
która jest równocześnie terminem spełnienia świadczenia pieniężnego, oraz przez
kwotę, która jest równa kwocie wypłaconego świadczenia. Należność z tyt. zwrotu jest
realizowana przez OWW (organ właściwy wierzyciela) częściowo na rzecz innych
budżetów tj. 60% BP i 20% OWD (organ właściwy dłużnika).

Z uwagi na fakt, że świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w okresach
miesięcznych (świadczenia okresowe), odpowiadające im należności powstawać będą w
kolejnych okresach sprawozdawczych. Wypłacane okresowo kwoty nie są zaliczane na
poczet jednego świadczenia lecz stanowią wiele okresowych świadczeń . Wynika z
tego, że należności z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z FA stanowią samoistne
należności z których każda ma inny termin wymagalności. Biorąc to pod uwagę należy
w procesie rozliczania należności wpłatami, każdą należność rozliczać oddzielnie.
Prowadzenie rozliczeń w których wpłata rozdzielana jest
wg proporcji
obliczonej dla sumy kwot należności i sumy kwot odsetek od tych należności
jest niewłaściwe, jak również niewłaściwe jest wydawanie decyzji w sprawie zwrotu w
której nie są wymienione poszczególne zobowiązania dłużnika alimentacyjnego.

Należności z tytułu zwrotów w okresie kiedy wypłacane są świadczenia z funduszu
alimentacyjnego (okres wypłaty świadczeń jest krótszy lub równy okresowi
świadczeniowemu), zaspakajane są z przekazywanych przez komornika sądowego kwot
na mocy art.27 ust.9 ustawy FA. W okresie wypłaty świadczeń komornik sądowy
prowadzi egzekucję alimentów na podstawie sądowego tytułu wykonawczego na rzecz
wierzyciela alimentacyjnego i na rzecz BP,OWW,OWD do wysokości wypłaconych
przez OWW świadczeń osobie uprawnionej wraz odsetkami. Podstawą prowadzenia
egzekucji częściowo na rzecz BP,OWW,OWD zgodnie z zapisem art.29 ust.10 ustawy FA
jest decyzja przyznająca świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Egzekucja na rzecz
BP,OWW,OWD prowadzona jest przez komornika sądowego do końca okresu wypłaty
świadczeń gdyż po tym okresie egzekucja tych należności nie będzie podlegać
organom sądowym.
Po zakończeniu okresu wypłaty świadczeń zaspakajanie należności odbywa się z kwot
ściąganych w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
co wynika z art.27 ust.3 ustawy FA i przejście do tego trybu wymaga zgodnie z art.27
ust.2 ustawy FA, wydania decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego
kwot otrzymanych przez osobę uprawnioną do świadczeń w zakończonym okresie.
Decyzja w sprawie zwrotu ustala (decyzja konstytutywna) zobowiązania dłużnika
względem OWW na podstawie stanu rozliczenia należności zakończonego okresu
wypłaty świadczeń. Dalsze prowadzenie egzekucji alimentów przez komornika sądowego
za zakończony okres świadczeniowy w zakresie kwot wypłaconych świadczeń prowadzi do
sytuacji w której dłużnik ma podwojone zobowiązanie czyli sytuacji bezprawnej. Dlatego
też należy przyjąć taką interpretację przepisów która zapobiegnie temu tj. interpretacji
przepisów ustawy FA przy której komornik sądowy dokonuje przekazywania kwot w
bieżącym okresie świadczeniowym tylko do wysokości świadczeń wraz z odsetkami,
wypłaconych w tym okresie.
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Kwoty należności mogą podlegać różnym podziałom ze względu na OWD w danym
miesiącu świadczeniowym i dlatego każdą należność należy w tytule wykonawczym
wykazać oddzielnie podając kwotę należności i datę od której mają być naliczane odsetki.
Biorąc powyższe pod uwagę widzimy, że rozliczanie należności powinno od początku do
końca być prowadzone oddzielnie dla każdej z nich. Oznacza to również, że rozdzielanie
wpłat na należność główną i odsetki powinno odbywać się dla każdej należności
niezależnie od stanu rozliczenia innych należności.
Praktycznie przekłada się to na następujący sposób postępowania
kwoty przekazanej przez komornika sądowego.

przy rozdzielaniu

Np. komornik sądowy wyegzekwował kwotę w dniu 2010.03.12 kwotę 600 zł
Krok 1.Rozliczenie należności Nr1
500 zł należność główna + 10.15zł odsetki od 500zł na dzień wpłaty
Krok 2.Rozliczenie należności Nr2 – kwota do rozdzielenia 600-510.15= 89.85
Kwota wpłaty 89.85 zł na należność Nr.2 zostanie rozdzielona proporcjonalnie
na zaległość i odsetki od zaległości:
tj. 89.03 zł należność główna i 0.82zł odsetki
Program „Kalkulator odsetek” pozwala na automatyczne rozdzielanie wpłat w powyższy
sposób
przez ustawienie opcji „Sposób rozdzielania wpłat” na: Proporcjonalnie
pojedynczo. Ogólnie rzecz ujmując program umożliwia automatyczne rozliczanie
wykazu należności dla danego okresu wypłaty świadczeń na podstawie wykazu
wpłat.
Rozliczanie należności odbywa się w kolejności od najstarszej do najmłodszej z
uwzględnieniem takich wyjątków jak koszty upomnienia, które zaspakajane są w
pierwszej kolejności.
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Wykaz należności i wykaz wpłat tworzą razem „dokument rozliczania należności”,
który może zostać zapamiętany w postaci pliku dyskowego o nazwie podanej przez
użytkownika. Dodatkowo dokument może posiadać takie załączniki jak:
•
•
•
•
•
•

dane adresowe dłużnika,
dane decyzji ustalającej zobowiązanie dłużnika
decyzja wyrażająca zgodę na rozłożenie spłaty zadłużenia na raty,
harmonogram spłat zadłużenia w ratach,
upomnienie,
tytuły wykonawcze

Przypisy i odpisy należności wprowadzane są przez użytkownika do tabeli
należności, która tym samym zawiera wykaz należności podlegających rozliczeniu.
Otrzymywane wpłaty raz dokonywane zwroty na podstawie których przeprowadzane są
rozliczenia należności wprowadzane są do tabeli wpłat zawierającej wykaz wpłat
dokumentu.
Przeprowadzając rozliczenia należności, program automatycznie rozdziela kwoty
zaliczone na należności główne na : dochody BP, dochody OWW i dochody OWD.
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1.0 Prowadzenie ewidencji rozliczeń należności.
Ewidencja rozliczeń należności z tytułu zwrotów przez dłużnika alimentacyjnego
świadczeń wypłaconych z FA osobie uprawnionej prowadzona jest na koncie „Należności
budżetowe z tyt. dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej (NBZZFA)” .
Do tego konta prowadzone są następujące konta analityczne:
•
•
•
•
•

należności organu właściwego wierzyciela (NGOWW),
należności organu właściwego dłużnika (NGOWD),
należności budżetu państwa (NGBP),
należności budżetu państwa z tytułu odsetek ustawowych(ODSBP)
Należności
organu
właściwego
wierzyciela
z
tytułu
upomnienia(KUOWW).

kosztów

Symbole kont analitycznych zapisać można następująco:
NBZZFA-NGOWW
NBZZFA-NGOWD
NBZZFA-NGBP,
NBZZFA-ODSBP
NBZZFA-KUOWW

20-40 %
0-20 %
60-80 %
Odsetki
Koszty upomnienia

Należność z tytułu zwrotu określana jest jako należność główna (NG) a należności z
tyt. odsetek i kosztów upomnienia jako należności uboczne.
Zapisów na kontach analitycznych dokonuje się na podstawie ewidencji szczegółowej
służącej do prowadzenia rozrachunków z dłużnikami w której wyodrębnia się
poszczególne okresy wypłat świadczeń w podziale na NGOWW, NGOWD, NGBP, ODSBP i
KUOWW.
Ewidencję szczegółową stanowi zbiór kart rozliczeniowych (kont szczegółowychdokumentów kalkulatora) na których dokonuje się odpowiednio zapisów. Pojedyncza
karta (dokument kalkulatora) posiada wyróżnik określający: dłużnika, okres wypłaty
świadczeń oraz osobę uprawnioną i służy do rozliczania od 1 do 12 należności głównych
plus należności uboczne tj. odsetki i koszty upomnienia..
Prowadzenie ewidencji polega na ujmowaniu na kontach szczegółowych
przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów. Ewidencjonowanie należności nazywane jest
przypisywaniem należności a kwotę przypisanej należności – przypisem. Zmniejszenie
kwoty należności dokonywane jest przy pomocy zapisu nazywanego odpisem. Określenie
odpis oznacza również zaewidencjonowaną kwotę zmniejszającą należność.
Do odsetek za nieterminową zapłatę należności stosuje się jeszcze dodatkowe
określenia: odsetki należne – odsetki naliczone na podstawie ustawy o FA na dany
dzień, odsetki przypisane – kwota odsetek ujęta w ewidencji, odsetki nieprzypisane
– odsetki należne a nie przypisane, odsetki niezapłacone - kwota odsetek należnych

pomniejszona o kwotę odsetek zapłaconych.
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Do udokumentowania zapisów w ewidencji szczegółowej służą:
•
•

•
•

•
•
•

Przypisy należności głównych – dowody zrealizowanych wypłat świadczeń
(wyciągi
bankowe,
dowody
kasowe,
postanowienia
o
dokonanych
potrąceniach),
Przypisy odsetek – naliczenia odsetek. Odsetki ustawowe przypisuje się w
kwocie wpłaconej nie później jednak niż pod datą ostatniego dnia kwartału w
wysokości odsetek należnych na koniec kwartału (Rozporządzenie MF z dnia 5
lipca 2010 r. §8.5 ,
Przypisy kosztów upomnienia – upomnienie posiadające potwierdzenie
dostarczenia .
Odpisy należności głównych – decyzje z których wynika umorzenie
należności z tyt. zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego kwot wypłaconych
osobie uprawnionej, takie jak: decyzje o zwrocie nienależnie pobranych
świadczeń czy decyzje o umorzeniu zobowiązań dłużnika alimentacyjnego.
Odpisy odsetek – odpisywanie odsetek należnych towarzyszy zawsze
odpisywaniu należności głównej,
Wpłaty – wyciągi bankowe, dowody kasowe, dowody wewnętrzne na
podstawie których dokonywane są
zwroty potrąceń dokonywanych przez
organy egzekucyjne,
Zwroty – dowody kasowe rozchodowe, wyciągi bankowe

Pokrywanie należności danej karty rozliczeń kwotami wpłat przebiega automatycznie
poczynając od należności najstarszej do należności najmłodszej. Nie dotyczy to należności z
tyt. kosztów upomnienia która pokrywana jest w pierwszej kolejności.

2.0 Etapy rozliczania należności z tyt. zwrotów.
W rozliczaniu należności z tyt. zwrotów można wyróżnić 4 etapy:
1. Rozliczanie należności w okresie wypłaty świadczeń
2. Rozliczanie należności po wydaniu decyzji w sprawie zwrotu
3. Rozliczanie należności po wystawieniu i doręczeniu upomnienia
4. Rozliczanie należności po wystawieniu tytułu wykonawczego
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ETAP 1
Wypłaty świadczeń

Należności
okresu
świadczeń.

bieżącego
wypłaty

–
Każda
wypłata
powoduje
powstanie
oddzielnej należności z
tyt. zwrotu

Przekazywanie przez
sądowego kwot na
Art.27.9 ustawy FA

komornika
podstawie

DECYZJA w sprawie zwrotu –
ustalenie zobowiązania dłużnika.

ETAP 2
Należności po wydaniu
decyzji
w
sprawie
zwrotu.

Wpłaty bezpośrednie dłużnika
Umorzenie należności
Wniosek dłużnika o rozłożenie
spłaty zadłużenia na raty,odroczenie

ETAP 3
UPOMNIENIE

Koszty
upomnienia

Należności
po wystawieniu i doręczeniu upomnienia.

Wpłaty bezpośrednie dłużnika
Umorzenie należności
Wniosek dłużnika o rozłożenie
spłaty zadłużenia na raty,odroczenie

TYTUŁ WYKONAWCZY TW-1

ETAP 4
Decyzja –spłaty w ratach
Należności
po wystawieniu
tytułu wykonawczego

Wpłaty bezpośrednie dłużnika
Umorzenie należności
Wniosek dłużnika o rozłożenie
spłaty zadłużenia na raty.

Harmonogram spłaty
zadłużenia w ratach.

Przekazywanie
przez
organ
egzekucyjny
wyegzekwowanych
kwot
na
podstawie
tytułu
wykonawczego.

Informacja do organu egzekucyjnego o
ograniczeniu
tytułu
wykonawczego,
zawieszeniu
egzekucji,
umorzeniu
należności.

Schemat
etapów
rozliczania należności z tytułu zwrotu
kwot świadczeń wypłaconych osobie uprawnionej z funduszu alimentacyjnego
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3.0 Jak rozdzielane są wpłaty na należność główną i odsetki ?.
Kwoty wypłaconych świadczeń podlegające zwrotowi przez dłużnika alimentacyjnego powinny
zostać zwrócone razem z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia następnego po dniu wypłaty
świadczenia osobie uprawnionej do dnia wpłaty. Rozłożenie spłaty na raty lub odroczenie spłaty
zadłużenia nie skutkuje zawieszeniem naliczania odsetek.
Ustawa o FA nie określa sposobu naliczania odsetek jak również nie rozstrzyga kwestii kolejności
pokrywania należności głównej i odsetek. W przypadkach takich znajdują odpowiednio zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r . Ordynacja podatkowa. Podstawą prawną odpowiedniego
stosowania tych przepisów jest art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Wzór na obliczanie odsetek za zwłokę (od nieterminowych płatności) określa ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej… wydane
na podstawie art.58 oraz art.87 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa:

§ 2. 1. Odsetki za zwłokę są naliczane według wzoru:
Kz x L x O
----------------------------------- = On = Oz
365
gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:
Kz — kwotę zaległości,
L —liczbę dni zwłoki,
O — stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym

(np. 13% O=0.13 ),

365 —liczbę dni w roku,
On — kwotę odsetek, Opz — kwotę odsetek po zaokrągleniu.
1. W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki
odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane, według wzoru określonego w ust. 1,
odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy.

Każde wypłacone świadczenie powoduje powstanie samoistnej należności o określonej
kwocie i terminie zapłaty. Terminem zapłaty jest data wypłacenia świadczenia i odsetki
za nieterminową zapłatę naliczane są poczynając od dnia następnego po terminie
zapłaty. Pokrywanie należności kwotami wpłat przebiega chronologicznie i w przypadku
wpłat nie pokrywających w całości należności głównej wraz z odsetkami wg zasady
proporcjonalnego podziału wpłaty na należność główną i odsetki.
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Ordynacja podatkowa

Art. 55.
§ 2. Jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz
kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim, w dniu wpłaty, pozostaje kwota zaległości
podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Równanie proporcji napisane na podstawie powyższego przepisu:
kwota wpłaty zaliczona na zaległość
-------------------------------------------------kwota wpłaty zaliczona na odsetki

=

kwota zaległości
-------------------------------------------kwota odsetek od zaległości

Proporcjonalne zaliczenie wpłaty na należność główną (zaległość) i odsetki przedstawimy na
przykładowych danych:
Tabela należności:
Należności
Data wypłaty świadczenia
- jest to termin zapłaty
N1 550 zł

2008.10.27

N2 550 zł

2008.11.25

Tabela wpłat:
Wpłaty

Odsetki

Data wpłaty

W1 335.57 zł

2008.11.19

W2 325.99 zł

2008.12.16

Rozliczenie pierwszej wpłaty będzie następujące:
Należność N1: 550.00 zł data wypłaty świadcz. 2008.10.27
Wpłata W1: 335.57 w dniu 2008.11.19
Odsetki należne od kwoty 550 zł na dzień wpłaty tj. 2008.11.19 wynoszą 3.99 zł

Kwota wpłaty W1 335.57 zł nie pokrywa kwoty należności N1 550 zł więc kwota wpłaty
zostanie rozdzielona następująco:
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Kwota zaliczona na odsetki = 335.57 * 3.99/(550.00 + 3.99) = 2.42 zł
Kwota zaliczona na nal.gł.
= 335.57 – 2.42 = 333.15 zł
Kwota odsetek została obliczona przez pomnożenie kwoty wpłaty przez współczynnik
proporcjonalności :
3.99
Współczynnik proporcjonalności dla odsetek = ---------------- = 0.0072022
558.99
Wzór na obliczenie tego współczynnika otrzymany został z równania proporcji napisanego
na podstawie art. 55 art. 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Wsp prop. dla odsetek =

Kwota odsetek od zaległości
----------------------------------------------------------------------------Kwota zaległości + kwota odsetek od zaległości

Kwota zaliczana na odsetki = kwota wpłaty * Wsp.prop.dla odsetek

Po rozliczeniu wpłaty W1 stan należności na dzień drugiej wpłaty jest następujący:
Należność N1 216.85 termin:2008.10.27 odsetki na 2008.12.16 3.42 zł
Należność N2 550.00 termin:2008.11.25 odsetki na 2008.12.16 3.68 zł
Wpłata W2 325,99 w dniu 2008.12.16
Druga wpłata pokrywa nierozliczoną część należności N1 z odsetkami tak więc
pozostająca kwota po pokryciu N1 =

325.99 – 216.85 – 3.42 = 109.14 zł

zostanie rozliczona proporcjonalnie na należność N2 analogicznie jak została rozliczona
wpłata W1 na należność N1
Rozliczanie każdej należności oddzielnie ma w przypadku FA szczególne znaczenie z uwagi na
podział kwoty wpłaty pomiędzy BP, OWW, OWD. Każda z należności może mieć indywidualny
podział na BP,OWW,OWD co np. może spowodować, że jedna część kwoty wpłaty będzie np.
podzielona : BP,OWW a druga BP,OWW,OWD. Ponadto każda z należności może zostać odpisana w
skutek nienależnego pobrania świadczeń.
Nieuzasadnione jest zaokrąglanie kwot odsetek do pełnych złotych. Zgodnie z art.67 ustawy o
finansach publicznych przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa do spraw dotyczących
niepodatkowych należności budżetowych stosuje się odpowiednio. Na podstawie art.63 ordynacji
podatkowej podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne
zaokrągla się do pełnych złotych. „Odpowiednie” zastosowanie tego przepisu do należności z tytułu
zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie
uprawnionej wymagałoby zaokrąglania do pełnych złotych kwot należności z tytułu zwrotu i kwot
odsetek od tych należności. Kwoty należności z tytułu zwrotu zostały w ustawie o FA określone jako
równe kwotom wypłaconych świadczeń, zatem nie mogą być zaokrąglane do pełnych złotych.
Zaokrąglanie do pełnych złotych odsetek za zwłokę od kwot podatków wiąże się z zaokrąglaniem
kwot podatków (kwot od których naliczane są odsetki) i stosowanie tylko zaokrąglania odsetek od
należności z tytułu zwrotu bez zaokrąglania kwot tych należności jest zbyt daleko idącą modyfikacją
„odpowiednio” stosowanego przepisu.
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4.0 Jak rozliczać należności różnych okresów wypłaty świadczeń?.
Powstanie należności z tytułu zwrotu nie
oznacza
automatycznie powstania
zobowiązania dłużnika. Z przepisu art.27 ust.1 ustawy o FA wynika tylko
nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z
zaistnieniem zdarzenia jakim jest wypłata świadczenia osobie uprawnionej.
Zobowiązanie natomiast powstaje z dniem doręczenia decyzji w sprawie zwrotu
( wynika to z art. 21 §1 ustawy Ordynacja podatkowa) do wydania której zobowiązany
jest organ właściwy wierzyciela na mocy art.27 ust. 2 ustawy o FA. Decyzja w sprawie
zwrotu ustala zobowiązania dłużnika i ma charakter konstytutywny. Tak więc
należności z tytułu zwrotów można podzielić na dwie grupy:
•

Należności okresu bieżącego (należności główne, odsetki) - należności
które nie są jeszcze zobowiązaniami dłużnika i są pokrywane z wpłat komornika
sądowego na podstawie art.27 ust.9 ustawy o FA. Komornik sądowy przekazuje
kwoty zaliczone na alimenty do wysokości wypłaconych świadczeń w bieżącym
okresie świadczeniowym
wraz z odsetkami. Przekazane kwoty powinny
pomniejszyć zobowiązania dłużnika które zostaną ustalone decyzją w sprawie
zwrotu wystawianą po zakończeniu okresu świadczeniowego.

•

Należności okresów poprzednich (należności główne, odsetki, koszty
upomnienia) - należności które są zobowiązaniami dłużnika i które na postawie
przepisu art.27 ust.3 ustawy o FA ściągane są w trybie przepisów ustawy o
postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.
Należności tych okresów
zaspakajane są:
- z wpłat bezpośrednich dłużnika na podstawie decyzji w sprawie zwrotu,
- z kwot wyegzekwowanych przez organ egzekucyjny
wystawionego przez OWW tytułu wykonawczego.

na podstawie

Stosowanie takiego podziału stanowi podstawę do poprawnego rozliczenia należności i
następnie jego udokumentowania.
Ustalenie kwot zobowiązań dłużnika alimentacyjnego.
Po zakończeniu okresu świadczeniowego dla potrzeb decyzji w sprawie zwrotu
należy ustalić kwoty należności podlegające zwrotowi przez dłużnika alimentacyjnego.
Składają się na to następujące czynności:
-

ustalenie

kwot świadczeń otrzymanych przez osobę uprawnioną ,

-

ustalenie kwot przekazanych w okresie wypłaty świadczeń przez komornika
sądowego ( otrzymane wpływy powinny być na koniec okresu świadczeniowego
uzgodnione z komornikiem sądowym),

-

przeprowadzenia rozliczenia należności w celu ustalenia kwoty zobowiązania z
tytułu należności głównych i odsetek należnych.

Biorąc pod uwagę fakt, że użytkownik zmuszony
będzie wystawiać
tytuły
wykonawcze wielopozycyjne, decyzja powinna ustalić kwotę łączną zadłużenia w
rozbiciu na kwoty zobowiązań wynikających z poszczególnych nierozliczonych
należności. Rozliczanie łącznej kwoty należności tj. gdyby było możliwe wystawienie
tytułu jednopozycyjnego komplikuje rozdzielanie
wpłat wg. BP,OWW,OWD
oraz
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przeprowadzanie umorzeń zobowiązań dłużnika alimentacyjnego z powodu
sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez osobę uprawnioną.

decyzji w

W okresie świadczeniowym komornik sądowy prowadzi egzekucję alimentów na podstawie
sądowego tytułu wykonawczego na rzecz wierzyciela alimentacyjnego oraz na rzecz
BP,OWW,OWD na podstawie decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego
(art.27 ust.10 ustawy FA) do wysokości wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wraz z
odsetkami.
Po zakończeniu okresu wypłaty świadczeń należności OWW egzekwowane przez komornika
sądowego w okresie świadczeniowym , powinny na podstawie art.27 ust.3 ustawy FA być
ściągane w trybie przepisów ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, czyli dalsze
ściąganie tych należności nie będzie podlegać egzekucji sądowej. Komornik sądowy po
zakończeniu okresu świadczeniowego powinien z urzędu na podstawie art.824 §1 pkt.1 KPC
umorzyć egzekucję nieściągniętych należności na rzecz BP,OWW,OWD.
Po zakończeniu okresu wypłaty świadczeń OWW wydaje decyzję w sprawie zwrotu przez
dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z
FA. Z dniem dostarczenia decyzji dłużnikowi, powstaje zobowiązanie (obowiązek świadczenia
pieniężnego) dłużnika alimentacyjnego w stosunku do OWW. Nie umorzenie przez komornika
sądowego egzekucji na rzecz BP,OWW,OWD spowoduje podwojenie zobowiązań dłużnika
alimentacyjnego.
Rozpatrzmy to na przykładzie:
Miesięczna kwota egzekwowanych przez komornika sądowego alimentów - 500 zł
Wypłacane miesięcznie świadczenie z FA – 500 zł
W okresie świadczeniowym
2008/2009 osobie uprawnionej wypłacono 6 000 zł tytułem
świadczeń z FA. W tym okresie komornik sądowy wyegzekwował od dłużnika alimentacyjnego –
0.00 zł
W końcu okresu wypłaty świadczeń suma zobowiązań dłużnika alimentacyjnego z tytułu alimentów
które dłużnik powinien zapłacić w tym okresie wynosi: 6 000 zł + należne odsetki.
Po wydaniu decyzji w sprawie zwrotu suma zobowiązań dłużnika alimentacyjnego względem OWW
za okres 2008/2009 wynosi 6 000 zł + odsetki ustawowe.
Dłużnik nie może mieć równocześnie obowiązku zapłaty kwoty 6 000 zł z tytułu alimentów i zapłaty
kwoty 6 000 zł OWW z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności
OWW na mocy Art.27.3 ustawy FA podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. OWW wypłacając wierzycielowi alimentacyjnemu
świadczenia przejął jego należności
do wysokości wypłaconych świadczeń. Powstałe
zobowiązania dłużnika alimentacyjnego względem OWW nie podlegają egzekucji sądowej lecz
administracyjnej i dlatego komornik sądowy powinien na umorzyć ich egzekucję.

Zaleca się by należności ustalone oddzielną decyzją w sprawie zwrotu stanowiły
oddzielny dokument kalkulatora.
Użytkownik programu pragnący rozliczać należności bez podziału na okresy wypłat
świadczeń, powinien przez wszystkie okresy prowadzić rozliczenia przy pomocy jednego
dokumentu rozliczeniowego. Natomiast użytkownik pragnący rozliczać niezależnie
należności różnych okresów wypłaty świadczeń powinien dla każdego z tych okresów
założyć oddzielny dokument rozliczania.
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Nazwy plików zawierających
pozwalające rozróżnić okresy.

te

dokumenty

powinny

posiadać

identyfikatory

Np. Agnieszka0809A, Agnieszka0910A, Agnieszka0910B,Agnieszka1011A
Gdzie: 0809 – określa okres świadczeniowy,
A,B
- określa okres wypłaty świadczeń w danym okresie świadczeniowym
(zakłada się, że w danym okresie świadczeniowym może być kilka okresów wypłaty
świadczeń).
Na potrzeby sporządzania
identyfikowanie plików:

zestawień

(„Zbiorówki”)

zaleca

się

następujące

Kowalski_Jan_A

( gdzie litera A identyfikuje okres świadczeniowy 08/09 )

Kowalski_Jan_B

( gdzie litera B identyfikuje okres świadczeniowy 09/10)

Natomiast w nagłówki dokumentów zawierać będą treść:
„Kowalski Jan A 08/09”
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5.0 Przykładowe dane.
{ Dane przykładowe dostarczyła: ~Agnieszka - Forum OPS}

Wypłacone świadczenia z FA osobie uprawnionej:
27.10.2008
25.11.2008
19.12.2008
26.01.2009
26.02.2009
25.03.2009
27.04.2009
25.05.2009
25.06.2009
27.07.2009
25.08.2009
25.09.2009

r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.

-

kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,

Kwoty przekazane przez komornika sądowego:
19.11.2008 r.
16.12.2008 r.
23.01.2009 r.
13.02.2009 r.
13.03.2009 r.
10.04.2009 r.
11.05.2009r.
15.06.2009 r.
14.07.2009 r.
10.08.2009 r.
14.09.2009 r.

-

kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
-kwota
- kwota
- kwota
- kwota
- kwota

335,57
325,99
335,57
460,05
447,00
438,72
445,59
438,50
435,66
441,87
434,55

zł,
zł,
zł
zł
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł

plus
plus
plus
plus
plus
plus
plus

odsetki
odsetki
odsetki
odsetki
odsetki
odsetki
odsetki

w
w
w
w
w
w
w

kwocie
kwocie
kwocie
kwocie
kwocie
kwocie
kwocie

Łączna kwota wpłat od komornika sądowego:
plus odsetki w kwocie 130,78 zł.

13,05
16,10
17.24
21,55
19,16
18,18
25,50

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

4.539,07 zł,

Część kwot przekazanych przez komornika sądowego została przez niego rozdzielona
na należność główną i odsetki, jednak z uwagi na to, że sposób rozdzielania i naliczania
odsetek stosowany przez komornika sądowego jest właściwy dla należności cywilno
prawnych (odsetki zaspakajane są w pierwszej kolejności) niż obowiązujący dla zwrotów
FA (odsetki ustawowe-podział proporcjonalny) , kwoty wpłat zostały potraktowane jako
wpłaty, które zgodnie z zasadą proporcjonalnego rozdzielania zostaną rozdzielone
ponownie.
Dla rozliczenia należności które powstały w wyniku dokonania wypłat świadczeń osobie
uprawnionej, należy wykaz
wypłat wprowadzić do tabeli należności
dokumentu
programu a wykaz otrzymanych kwot od komornika do tabeli wpłat dokumentu. Jako
data wpłaty przyjmowana jest data wyegzekwowania kwoty przez komornika
sądowego. Datą księgowania (data ujęcia w księgach rachunkowych) jest data wyciągu
bankowego. Dla poprawnego przeprowadzania rozliczeń należności wymagane jest dla
każdej wpłaty określenie daty wpłaty, natomiast dla sporządzania sprawozdań
budżetowych dodatkowo daty księgowania wpłaty.
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6.0 Przygotowanie do wprowadzania danych.

1.Przycisk „Nowy”
Wprowadzanie danych
nowego dokumentu.

W menu „Widok” należy wybrać :
Kalkulator
odsetek
na
czas
opóźnienia – Rozliczanie należności
FA

2. Wybrać rodzaj odsetek:
Odsetki ustawowe

3.Ustalić sposób rozdzielania wpłat
na należność główną i odsetki.
Proporcjonalnie-pojedynczo
(zgodnie z ordynacją podatkową)
Proporcjonalnie-ogółem
wg komunikatu MPiPS

7.0 Wprowadzanie danych i wykonywanie obliczeń.
1.Ustawić kursor w pierwszym wierszu , kolumna „Należność” tabeli należności.
Wprowadzić kwotę: 550 , nacisnąć „Enter” – nastąpi przejście do następnej kolumny,
gdzie należy wprowadzić datę wypłaty świadczenia w formacie: 2008.10.27, nacisnąć
„Shift”+”Enter” – zostanie utworzony kolejny wiersz do którego należy wprowadzić dane
drugiej wypłaty itd. (Opcjonalnie mogą być również zapełniane pola:”Opis” i
„Ods.pocz.”).

2.Ustawić kursor w pierwszym wierszu, kolumna „Kwota wpłaty” tabeli wpłat.
Wprowadzić kwotę pierwszej wpłaty, nacisnąć „Enter”,
wpłaty,
6. wprowadzić
Wstawić datę datę
rozliczania.
Datanacisnąć
wskazuje
„Shift”+”Enter” –zostanie utworzony drugi wiersz dodzień
którego
należy
wprowadzić
dane
na który
mają zostać
przeprowadzone
4.Do tabeli
rozliczenia. Np. data wydania decyzji.
drugiej wpłaty,
itd. należności wprowadzić dane
wypłaconych świadczeń: „Należność”kwota świadczenia, „Termin zapł.”-data
wypłaty świadczenia.

5.Do tabeli wpłat wprowadzić dane otrzymanych wpłat i przeksięgowań. Datę księgowania wpłaty wprowadzić
w polu „Opis” jako znacznik daty np. <2010.12.12>. Kwotę potrąceń opłaty komorniczej wprowadzić do pola
„Opłata”.
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3. Ustawić kursor w polu nagłówka dokumentu „Rozliczenie na” do którego należy
wprowadzić datę na którą ma zostać przeprowadzone rozliczenie należności, jest to
równocześnie data na którą naliczane są odsetki. Jeżeli np. podamy datę 2009.06.30 to
rozliczeniu będą podlegać tylko te należności których termin zapłaty nie jest późniejszy niż
2009.06.30, oraz wpłaty których data nie jest późniejsza niż 2009.06.30.

Dla udokumentowania wpłat podano
numery i daty wyciągów bankowych. Data
wyciągu bankowego jest równocześnie datą
księgowania.

Dla udokumentowania przypisów należności wypełniono
pole „Opis” podając numer dowodu którym w tym przypadku
jest lista wypłat świadczeń.
Pole to zawiera również znacznik <GD> określający nazwę
gminy dłużnika.

4. Nacisnąć przycisk „Oblicz”. Wyniki obliczeń zostaną wprowadzone do kolumn tabel:
należności i wpłat. Rozdzielanie wpłat będzie przeprowadzone proporcjonalnie dla każdej
należności oddzielnie. Użytkownicy pragnący przeprowadzać rozdzielanie wpłat w ten
sposób, że proporcja będzie obliczana dla całego zadłużenia (tak zaleca MPiPS), powinni
wybrać opcję „Proporcjonalnie – ogółem”.
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8.0 Wpłaty adresowane.
Przy stosowaniu proporcjonalnego rozdzielania wpłat może zachodzić konieczność
zaliczenia konkretnej wpłaty tylko na należność główną ,tylko na odsetki lub tylko na
koszty upomnienia. Sytuacja taka będzie miała miejsce przy przekazywaniu kwot przez
organ egzekucyjny. Adresowanie wpłaty odbywa się przez umieszczenie w kolumnie
„Opis” znacznika <NG> w przypadku gdy wpłata ma być zaliczona wyłącznie na
należność główną , znacznika <OD> gdy wpłata ma być zaliczona na odsetki, znacznika
<GO> gdy wpłata ma być zaliczona tylko na należność główną i odsetki, oraz <KU> gdy
wpłatę należy zaliczyć na koszty.
Wpłata adresowana nie podlega proporcjonalnemu rozdzielaniu.

Znacznik <NG> wpłata na
należność główną

Znacznik <OD> wpłata na
odsetki

Znacznik <GO> wpłatę należy rozliczyć tylko na
należność główną i odsetki. Wpłata komornika
sądowego nie powinna być zaliczana na koszty
upomnienia.

Znacznik <KU> wpłatę należy
rozliczyć na koszty.
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9.0 Przypisy , odpisy, wpłaty, zwroty.
Rozliczanie należności przy pomocy programu może być przeprowadzane w wersji
rozszerzonej która umożliwia uwzględnianie zapisów zmniejszania należności i zapisów
zwrotów nadpłat. W dowolnym momencie tabele dokumentu należności i wpłat mogą
zostać niezależnie od siebie rozszerzone o dodatkowe kolumny przeznaczone do
wprowadzania danych odpisów i zwrotów.

Rys. Menu „Widok” zawierające pozycje rozszerzania tabel o dodatkowe kolumny.

Rys. Tabela należności rozszerzona o 5 kolumn danych związanych z odpisami. Wprowadzeniu
podlegają takie dane jak: kwota odpisu, data odpisu, tekst opisu odpisu. W opisie może zostać
umieszczony znacznik z datą księgowania odpisu. W przytoczonym przykładzie kwota należności ma
zostać pomniejszona o kwotę nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 300 zł. Odpis w
ewidencji ma zostać ujęty w dniu 2009.04.20 co oznacza, że w obliczeniach zostanie uwzględniany
poczynając od tej daty.
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Rys. Tabela wpłat rozszerzona o 3 kolumny danych opisujących zwroty nadpłat. Są to: kwota
zwrotu, data zwrotu, opis operacji zwrotu. W pokazanym przykładzie w kolumnie „Nadpłaty”
uwidoczniona jest nadpłata w wysokości 142.93 zł.

Rys. Tabela wpłat z wprowadzonymi danymi zwrotu
„Nadpłaty” nie jest wykazywana kwota nadpłaty.

w wysokości 142.93 zł.

W kolumnie

Rys. Rozliczenie wpłat dokumentu. W rozliczeniu wpłaty nr18 uwidoczniona jest kwota zwrotu
pomniejszająca kwotę wpłaty.

Rozszerzenie tabel dokumentu o dodatkowe kolumny może zostać cofnięte przy pomocy
wycofania znacznika akceptacji w menu „Widok”.
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10.0 Interpretacja wyników obliczeń.

Kwota
wpłat
zaliczona
na
należność
główną

Część
wpłaty
przypadająca na
należność główną.

Kwota
wpłat
zaliczona
na
odsetki

Łączna
kwota
zaległości: należność
główną + odsetki

Część
wpłaty
przypadająca na
odsetki.

Rys. Rozliczenie należności „Przykładu” przy zastosowaniu sposobu rozdzielania wpłat:
„Proporcjonalnie – ogółem”.
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Z wyników obliczeń wynika, że rozliczono wpłaty w kwocie 4 669,85 zł z tego na
należności główne zaliczono 4 578,05 zł a na odsetki 91.80 zł.
Odsetki należne na dzień 2009.12.09 wynosiły 195,22 zł z tego zapłacono 91.80 zł, do
zapłaty pozostało 103.42.
Zaległości na dzień 2009.12.09 wynoszą 2 125.37 zł w tym należności główne 2
021.95 i odsetki 103.42 zł.
Analizując stan poszczególnych należności widać, że należność 8 wykazuje
pomimo zapłacenia należności głównej niedopłatę odsetek w wysokości 14,27
zł. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest stosowanie proporcjonalnego
rozdzielania wpłat gdzie proporcja liczona jest dla ogólnej kwoty zadłużenia.
Stosowanie tej metody rozdzielania zaleca w komunikacie MPiPS co
uniemożliwia poprawne wystawianie tytułów wykonawczych.
Z faktu okresowego charakteru świadczeń wynika, że każda wypłata jest
oddzielnym świadczeniem i dalej powoduje powstanie oddzielnej należności
która powinna być rozliczana oddzielnie od pozostałych.
Należy więc stosować rozdzielanie „Proporcjonalne-pojedynczo” tj. dla
każdej należności proporcja obliczana jest oddzielnie.

22

Proporcjonalny-pojedynczo

Przeprowadzenie obliczeń gdzie sposób rozdzielania wpłat jest proporcjonalny pojedynczo
daje wyniki zgodne z wymaganiami dla tytułu wykonawczego. Odsetki do zapłacenia 23.29
dla należności 9 są zgodne z odsetkami „odsetki naliczone na dzień wystawienia tytułu”.

Pozycja 9 tabeli należności będzie następująco ujęta w tytule wykonawczym:
Tytuł wykonawczy:
33.Kwota należności głównej 391.60
36. Odsetki nalicza się od dnia 25.06.2009
37. Kwota odsetek naliczona na dzień wystawienia tytułu 23.30
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Pobierz dokument z pliku tekstowego

Zapisz dokument do pliku tekstowego

Karta szczegółowych rozliczeń należności

Karta szczegółowych rozliczeń wpłat
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11.0 Jak zapisać wprowadzone dane do pliku dyskowego?.
1. Użyj

przycisku „Zapis do pliku tekstowego..”

2. Po wyświetleniu okna dialogowego, nadaj zapisywanym danym nazwę np.
„Agnieszka” i wydaj polecenie zapisania pliku.

Jak wczytać dane z pliku tekstowego?.
Przykładowo plik o nazwie „Agnieszka” został zapisany na pulpicie komputera.
2. Użyj przycisku „Wczytaj z pliku tekstowego..

Zostanie wyświetlone okno dialogowe wczytywania pliku.
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12.0 Jak dokonać korekty błędnych rozliczeń.
Rozpatrzmy przykład:
Otrzymywane wpłaty od komornika sądowego rozdzielano na należności główne i
odsetki stosując się do wskazań w wyciągach bankowych (nie stosowano rozdzielania
proporcjonalnego). W ten sposób na należności główne zaliczono 4 539.07 zł a na
odsetki 130,78 zł. Jak wiadomo kwoty te są dochodami BP,OWW i OWD i zostały one
zaksięgowane odpowiednio:
Księgi rachunkowe:

130/221-FA-odsetki BP
130.78 zł
130/221-FA-zwroty BP
2 723.45 zł
130/221-FA-zwroty OWD
907.81 zł
130/221-FA-zwroty OWW
907.81 zł
---------------------------4 669.85 zł
W dniu 2009.12.09 dokonano ponownego rozliczenia wpłat których suma wynosiła
4 669.85 zł
stosując się do zasady proporcjonalnego rozdzielania wpłat i otrzymano następujące kwoty:
-

na odsetki zostało zaliczone
111,44 zł
na należność główną
4 558,41 zł

------------------------------------------------4 669.85 zł
z tego:
odsetki
zwroty
zwroty
zwroty

BP
BP
OWW
OWD

111.44
2 735.03
911.69
911.69

zł
zł
zł
zł

Należy dokonać następujących korekt wyników wcześniejszych rozliczeń:
odsetki
zwroty
zwroty
zwroty

BP
BP
OWW
OWD

-19.34
+11.58
+ 3.88
+ 3.88

zł
zł
zł
zł

Księgi rachunkowe: Polecenie księgowania korygujące wcześniejsze zapisy:
Ma
Ma
Ma
Ma

221-FA-odsetki
221-FA-zwroty
221-FA-zwroty
221-FA-zwroty

BP
BP
OWD
OWW

-19.34
11.58
3.88
3.88

zł
zł
zł
zł

OPS przekazując okresowo otrzymane dochody do gminy wg stanu na 2009.12.20 powinien
pomniejszyć kwotę przekazywanych odsetek o 19.34 zł i równocześnie powiększyć kwotę „zwroty
BP” o 11.58 zł ,”zwroty OWD” o 3.88 zł i „zwroty OWW „ o 3.88 zł.
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13.0 Jak rozdzielane są wpłaty na należności: BP, OWW i OWD.
Wpływy z tytułu należności o których jest mowa w art.27 ust.1 ustawy o FA są
dochodami związanymi z wykonywaniem zadania zleconego gminie przez administrację
rządową. Części kwot wpływów zaliczone na należności główne dzielone są następnie
pomiędzy BP, OWW i OWD. Podział powinien być dokonywany zgodnie z przypisami
należności których te wpływy dotyczą. ( Wpływem jest przekazanie wyegzekwowanej kwoty
przez komornika sądowego na podstawie art.27 ust. 9, bezpośrednia wpłata dłużnika
alimentacyjnego, przekazanie wyegzekwowanej kwoty przez organ egzekucyjny prowadzący
egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez OWW ).

Koszty
upomnienia

Wpłata

Odsetki

60% BP

Należności
główne

20%OWW
20% OWD

Koszty upomnienia mogą być pokrywane tylko z wpłat bezpośrednio dokonywanych przez dłużnika i z kwot
wyegzekwowanych na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez OWW. Koszty te pokrywane są w
pierwszej kolejności. Koszty te nie mogą być pokrywane z kwot przekazywanych przez komornika sądowego
na podstawie art.27 ust 9 ustawy o FA.

Dla każdej należności która powstała w wyniku dokonania wypłaty świadczenia z FA,
powinien zostać określony sposób podziału kwoty należności. Kalkulator umożliwia to
przez użycie odpowiednich znaczników.
Znacznik w polu „Opis”
Brak znacznika
<GD>

BP

OWW

60%

20%

20%

60%

20%

20%

80%
60%

20%
40%

<GD:Katowice>
<BP>
<GW>

OWD

Znaczniki umieszcza się w kolumnie „Opis”
wykonywania obliczeń, rozdzielanie wpłat
znacznikami.

Jest ustalony OWD
o nieokreślonej nazwie
Jest ustalony OWD
o nieokreślonej nazwie
Jest ustalony OWD
o nazwie „Katowice”
Nie ustalono OWD
OWW jest jednocześnie OWD

tabeli należności kalkulatora. W trakcie
przeprowadzane jest zgodnie z tymi

O podziale kwoty wpłaty nie decyduje ustalenie OWD w miesiącu dokonywanej wpłaty,
lecz w miesiącu dokonania wypłaty świadczenia czyli dokonania przypisu należności.
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Pełne rozliczenie należności z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z FA
nastąpi wówczas, gdy kwota wpłat będzie zgodna z kwotą należną i
równocześnie wystąpi zgodność w podziale należności na BP,OWW i OWD.
Brak znacznika – domyślnie należność zostanie podzielona: BP 330 zł,
OWW 110 zł i OWD 110 zł. Wpłaty zaliczane na tą należność rozdzielane
będą w proporcji 60% BP , 20% OWW i 20% OWD.

Użycie znacznika <GW> powoduje podział należności 550 zł : BP 330 zł i
OWW 220 zł. Wpłaty zaliczane na tą należność rozdzielane będą w proporcji
60% BP i 40% OWW

Rys. Podział kwot należności na należności: BP, OWW i OWD. Od miesiąca maja gmina
wierzyciela jest równocześnie gminą dłużnika
Należność Nr 7 została przypisana:
221-FAZ-BP /225
221-FAZ-OWD/225
221/FAZ-OWW/720

330 zł
110 zł
110 zł

Należność Nr 8 została przypisana:
221-FAZ-BP /225
221/FAZ-OWW/720

330 zł
220 zł

Wpłaty zaliczone na należności główne powinny być rozdzielane zgodnie z tymi przypisami.
W przypadkach, gdy należność zaspakajana jest większą liczbą wpłat może dojść do
różnic groszowych pomiędzy podzielonymi kwotami przypisów i podzielonymi kwotami
wpłat.
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Rys. Rozliczenie należności dokumentu „Agnieszka”. Należność z tyt. zwrotu została
rozliczona. Dla należności cząstkowych BP,OWW i OWD występują groszowe różnice, które
powinny zostać skorygowane manualnie.

Rys. Fragment tabulogramu rozliczania należności dokumentu „Agnieszka” . Wpłata Nr
15 została zaliczona częściowo na należność Nr 7 i na należność Nr 8. Pierwsza część
kwoty wpłaty w wysokości 181.68 została podzielona na BP, OWW i OWD, natomiast
druga część kwoty w płaty w wysokości 246.64 została podzielona na BP i OWW.
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14.0 Jak udokumentować rozliczenie należności?.
Przeprowadzone
rozliczenie
należności
dokumentuje
specjalny
tabulogram:
„Rozliczenie należności”, który może być przydatny do ustalenia zobowiązania dłużnika
alimentacyjnego po zakończeniu
okresu wypłaty świadczenia lub np. uzgodnienia
otrzymanych wpłat z komornikiem sądowym.

Przycisk menu „Tabulogramy rozliczania należności”.

Tabulogramy mogą być przeglądane pod edytorem tekstu lub bezpośrednio
wydrukowane. Uwaga: W przypadkach gdy tabulogram zajmuje więcej niż jedną stronę
nie należy go drukować spod edytora tekstu lecz bezpośrednio używając polecenia
„Drukuj Rozliczenie należności.
Na tabulogramy składają się zestawienia :
-

Karta szczegółowych rozliczeń należności dokumentu. Zestawienie
przypisów należności i ich rozliczenie. Dla właściwego udokumentowania
rozliczenia ważnym jest, aby przy każdej należności podano identyfikator
dowodu księgowego tj. numer listy wypłat świadczeń.

-

Karta
szczegółowych
rozliczeń
wpłat dokumentu.
Zestawienie
dokonanych wpłat i ich rozdzielenie na należności główne, odsetki i koszty
upomnienia. W opisie wpłaty należy podawać numery wyciągu bankowego lub
raportu kasowego , które stanowią podstawę do dokonania zapisu wpłaty.

-

Karta rozliczeń dokumentu.
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Rys. Tabulogram: Karta rozliczeń dokumentu. Rozliczenie to może stanowić
załącznik do decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z
tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Nieudokumentowanie kwot zobowiązań dłużnika dyskwalifikuje decyzję w SKO
w
przypadku odwołania się dłużnika alimentacyjnego od decyzji
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15.0 Jak udokumentować kwoty decyzji w sprawie zwrotu?
Przyjęto rozwiązanie w którym tworzony jest załącznik do decyzji w sprawie zwrotu
przez dłużnika kwot
należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną
świadczeń. Załącznik zawiera wykaz wypłaconych świadczeń, wykaz kwot przekazanych
przez komornika sądowego oraz rozliczenie należności. Utworzenie takiego załącznika
wymaga wprowadzenia danych decyzji w sprawie zwrotu jako załącznika do dokumentu

Rys. Menu tworzenia załącznika do decyzji w sprawie zwrotu (decyzji ustalającej
zobowiązanie ).

Rys. Okno parametrów tworzenia załącznika do decyzji.

Dołączenie na stałe do dokumentu, załącznika do decyzji wymaga ponownego
zarejestrowania dokumentu.
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Przycisk przeglądania załącznika
decyzji

do
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16.0 Jak wystawić upomnienie?.
Załóżmy, że upomnienie dla zaległości dokumentu „Agnieszka” należy wystawić na
dzień 2009.12.09. W tym celu należy pobrać dokument z pliku dyskowego. Do pola
„Rozliczenie na” wprowadzić datę 2009.12.09, wykonać rozliczenie należności : „Oblicz”
a następnie użyć przycisku „Utwórz upomnienie” tak jak to pokazano na poniższym
rysunku.

Numer upomnienia
nadaje użytkownik

Rys. Okno parametrów upomnienia, które zostaje wyświetlone po użyciu przycisku „Utwórz
upomnienie”
Pola danych adresowych dłużnika zostają automatycznie zapełnione na podstawie
dołączonych do dokumentu danych dłużnika. Data upomnienia jest wstawiana na
postawie zawartości pola „Rozliczenie na”. Wprowadzenie kwoty do pola „Koszty
upomnienia” spowoduje, że do należności wymienionych w upomnieniu zostanie dodana
należność z tytułu tych kosztów. Pole „Data potwierdzenia” zostanie zapełnione po
uzyskaniu potwierdzenia odbioru upomnienia.
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Użycie przycisku „Wykonaj” spowoduje wyświetlenie tekstu upomnienia w oknie
edytora tekstu. Użytkownik może poddać tekst upomnienia dodatkowej edycji.

Rachunek bankowy wstawiany
na
podstawie
danych
użytkownika programu.

Informacje o możliwości wpłaty do kasy
wstawiane są na podstawie danych
użytkownika programu: pole „Kasa”
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Wystawione upomnienie zostaje dołączone do dokumentu „Agnieszka” ”, jednak
zapamiętanie upomnienia na stałe wymaga ponownego zapisania dokumentu
„Agnieszka” w pliku dyskowym.
Dokonanie zmian w wystawionym upomnieniu wymaga usunięcia upomnienia
ponownego utworzenia w wersji zmienionej.

i jego

Kliknięcie prawym klawiszem
myszy na przycisk spowoduje
wyświetlenie
menu
dla
upomnień.
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17.0 Jak rozliczać koszty upomnienia ?.
Koszty upomnienia są ujmowane w księgach rachunkowych jako dochody budżetowe
na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 15. § 1. Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do
wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające
wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania
egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może
być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

§ 2. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i, z zastrzeżeniem § 3, są pobierane na rzecz
wierzyciela. Obowiązek uiszczenia kosztów upomnienia przez zobowiązanego powstaje z chwilą
doręczenia upomnienia. Koszty te podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów
egzekucyjnych.

§ 3. Jeżeli wierzyciel jest jednocześnie organem egzekucyjnym, koszty upomnienia są pobierane na
rzecz komórki organizacyjnej wierzyciela, do której zadań należy prowadzenie egzekucji.

§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kosztów upomnienia. Wysokość
kosztów upomnienia nie może przekraczać czterokrotnej wysokości kosztów związanych z
doręczeniem upomnienia jako przesyłki poleconej.

Przypisu należności z tytułu kosztów upomnienia dokonuje się po otrzymaniu
potwierdzenia odbioru upomnienia przez dłużnika na dzień doręczenia upomnienia, który
zgodnie z § 2 jest datą powstania zobowiązania.
Konto Winien

Konto Ma

Kwota

221-KU

720-85212-060

8.80

130D-85212-0690

221-KU

8.80

222

130D

8.80

Opis
Przypis kosztów upomnienia
Otrzymanie wpłaty kosztów
upomnienia
Przekazanie kosztów
upomnienia na rachunek
budżetu JST

Z wpłaty otrzymanej od dłużnika
w okresie po wysłaniu upomnienia i otrzymaniu
potwierdzenia jego doręczenia, należność z tytułu kosztów upomnienia powinna zostać
zaspokojona w pierwszej kolejności co wynika z art.28 ustawy FA i art.115. § 1 ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Kosztów upomnienia nie można pokrywać
z kwot przekazywanych przez komornika sądowego gdy kwoty te przekazywane są na
podstawie art.27.9 ustawy FA.
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USTAWA o FA

- wg art . 28

należności alimentacyjne zaspakaja się

- po należnościach określonych odpowiednio w art. 115 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub w art. 1025 § 1 pkt 1
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, a przed
należnościami określonymi odpowiednio w art. 115 § 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub w art. 1025 § 1 pkt 2-10
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Art. 115. § 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja się w następującej kolejności:
1) koszty egzekucyjne i koszty upomnienia

Jeżeli dłużnik nie spełnił świadczenia pieniężnego po otrzymaniu upomnienia i w
następstwie tego został wystawiony tytuł wykonawczy w którym zostały uwzględnione
koszty upomnienia, to komornik z wyegzekwowanej kwoty w pierwszej kolejności
zaspakaja należności z tego tytułu.
Jeżeli w okresie pomiędzy potwierdzeniem doręczenia upomnienia a wystawieniem
tytułu wykonawczego zostanie dokonana wpłata przez dłużnika z której zostaną pokryte
koszty upomnienia to w tytule wykonawczym: pozycja 79, należy podać datę doręczenia
upomnienia a w pozycji „Kwota należnych kosztów upomnienia” wstawić „0.00”.

Dane przekazywane do księgowości.
Doręczenie upomnienia jest zdarzeniem , które powinno zostać ujęte w księgach
rachunkowych przy pomocy przypisu należności z tytułu kosztów upomnienia.
Oznacza to, "że należą się jednostce świadczenia pieniężne z tyt. kosztów upomnienia w
wysokości np.8.80" tym samym powstaje obowiązek dłużnika spełnienia tego
świadczenia.(zobowiązanie dłużnika). Jednostka powinna te należności wykazać w swoim
sprawozdaniu miesięcznym z wykonania dochodów budżetu Rb-27S.
Dla tego, żeby księgowość mogła dokonać takiego przypisu powinna o fakcie
doręczenia upomnienia zostać poinformowana przez dział merytoryczny.
Innym zdarzeniem o którym powinna zostać poinformowana księgowość jest
otrzymanie zapłaty kosztów upomnienia. Księgowość ujmuje w księgach rachunkowych
zapłatę pokrywając wcześniej utworzoną należność z tytułu kosztów upomnienia.
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Jak wprowadzić koszty upomnienia do tabeli należności kalkulatora?.
W tabeli należności należy dopisać nową pozycję tak jak to zostało pokazane na
poniższym rysunku. Terminem zapłaty kosztów upomnienia jest data potwierdzenia
odbioru upomnienia. W polu opisu należności należy umieścić znacznik: <KU> , który
pozwoli odróżnić koszty upomnienia od zwykłych należności.

Dopisany wiersz kosztów upomnienia.

Dnia 2009.12.20 dłużnik dokonał wpłaty w wysokości 100 zł. Wpłata ta została wprowadzona do tabeli wpłat
na pozycji 19. Przeprowadzono rozliczenie należności którego wynik pokazuje powyższy rysunek. Jak widać
wpłata ta w pierwszej kolejności pokryła koszty upomnienia w wysokości 8.80 zł a pozostała kwota została
rozliczona: 85,76 należność główna i 5.44 odsetki należności wiersza 10.
Należy dodać, że kwota kosztów upomnienia nie podlega rozdzielaniu: 60%,20%,20%.
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18.0 Jak wystawić tytuły wykonawcze ?
Tytuły wykonawcze TW-1 stanowią załączniki do dokumentu kalkulatora. Dla 12-tu
niezapłaconych należności zostanie wystawiony 1 tytuł wykonawczy.

Rys. Menu załącznika Tytuły wykonawcze.
Bezpośrednio przed przejściem do wystawiania TW-1
należy wykonać operację
„Oblicz” na dzień (Pole: „Rozliczenie na”) na który ma zostać wystawiony tytuł
wykonawczy.

Dane do załącznika zostaną automatycznie pobrane z załączników:
1. Dane zobowiązanego
2. Decyzja ustalająca zobowiązanie
3. Oznaczenie wierzyciela
Takie dane jak kwoty należności i kwoty odsetek naliczone na dzień wystawienia tytułów
wykonawczych zostaną przez program obliczone i zaokrąglone do dziesiątek groszy.
Kwota upomnienia i data potwierdzenia upomnienia zostaną pobrane z tabeli
należności. Termin zapłaty upomnienia zostaje przyjęty jako data dostarczenia
upomnienia.
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W menu załącznika znajduje się pozycja „Oznaczenie wierzyciela” która umożliwia
zapełnienie formatki z danymi wierzyciela które wymagane są do wystawiania tytułów
wykonawczych (część F).

Rys. Okno edycji danych „Oznaczenie wierzyciela”.
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Rys. Okno edycji danych wystawianego tytułu TW-1 wstępnie zapełnione przez
program i uzupełnione danymi wprowadzonymi przez użytkownika.

42

Rys. Tabela należności objętych tytułem wykonawczym. Jeden wiersz tabeli zawiera
dane jednego bloku „En” tytułu wykonawczego. Dane tabeli powstały w wyniku
przeprowadzonych obliczeń i nie podlegają edycji. Kwoty odsetek naliczonych na dzień
wystawienia tytułu wykonawczego zostaną wykazane również w formularzu TW-1 jeżeli
zostanie ustawiona opcja:

Dane załącznika powinny zostać uzupełnione o takie dane jak:
•

Numer tytułu wykonawczego TW-1.
Użytkownik może nadać niezależnie od kalkulatora numer tytułu lub skorzystać
z systematyki jaką narzuca kalkulator. Przyjęto, że numer tytułu tworzony jest
na podstawie skrótowego oznaczenia rodzaju należności tj. „DAFA” i miesiąca
wystawienia TW. Automatycznie utworzony numer (przycisk: „utwórz i wstaw
numer
tytułu”)
dla
powyższego
przykładu
będzie
miał
postać:
„TDAFA1407/….” -gdzie „….” symbolizuje numer kolejny tytułu wystawionego
w lipcu 2014 roku i który powinien nadać użytkownik kalkulatora. Jeżeli
użytkownik określi numer kolejny jako 022 to pełny numer tytułu będzie miał
postać: „TDAFA1407/022” – 22-gi w miesiącu 2014.07.

•

Organ egzekucyjny do którego ma zostać skierowany tytuł wykonawczy.
Użytkownik korzystając z przycisku „Wykaz US” ma możliwość przeglądania
tabeli z wykazem organów egzekucyjnych w Polsce i pobrania danych
właściwego organu.

•

Dane szczegółowe zobowiązanego.

Na każdym etapie sporządzania TW jest możliwy podgląd formularzy TW-1:

Edytowany załącznik zawierający tytuł wykonawczy TW-1 zostanie na stałe dołączony
do dokumentu po zapisaniu dokumentu w pliku dyskowym. Powrót do edycji lub wydruku
tytułu umożliwia przycisk:

lub pozycja menu „Załączniki” :

43

Wydruk formularzy TW-1 staje się możliwy po zatwierdzeniu załącznika do wydruku
którego należy dokonać przy pomocy odpowiedniej pozycji głównego menu STATUS.

Rys. Menu STATUS. Zatwierdzenie TW do wydruku automatycznie zamyka możliwość
edycji danych załącznika. Późniejsza edycja danych tytułu wymaga wycofania
„zatwierdzenia”.

Zatwierdzony tytuł wykonawczy staje się tzw. bieżącym tytułem do którego mogą być
wystawiane dalsze tytuły wykonawcze.

Wystawienie zmienionego tytułu wykonawczego spowoduje, że stanie się on tytułem
bieżącym do którego z kolei mogą zostać wystawiane dalsze tytuły wykonawcze.
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Rys. 1-sza strona formularza wystawianego TW-1 w „oknie podglądu” formularzy.

45

Rys. 2-ga strona formularza wystawianego TW-1 w „oknie podglądu” formularzy.
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Do sterowania procesem drukowania formularzy TYT-2 oraz ewidencji tytułów służy
panel który zostaje wyświetlony po wybraniu w menu DOKUMENT pozycji: „Drukowanie
TW i ewidencji TW.

Rys. Panel sterowania wydrukiem formularzy załącznika „Tytuły wykonawcze”
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18.1 Jak zaksięgować opłatę komorniczą?.
USTAWA z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
Art. 1a. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
6) opłacie komorniczej - rozumie się przez to opłatę wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez
organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowania
środków egzekucyjnych,
Art. 66. § 1. Wierzyciel ponosi wydatki związane z przekazaniem mu egzekwowanej należności lub
przedmiotu.
§ 2. Wydatki, o których mowa w § 1, organ egzekucyjny pokrywa z wyegzekwowanych kwot.
§ 3. Wierzyciel, na rzecz którego organ egzekucyjny dokonał czynności egzekucyjnych, jest obowiązany, z
zastrzeżeniem § 4, do uiszczenia opłaty komorniczej.
§ 4. Nie pobiera się opłaty komorniczej od kwot wpłaconych po wystąpieniu wierzyciela z żądaniem
zawieszenia albo umorzenia postępowania egzekucyjnego, a także od należności, których wierzycielem jest
organ będący jednocześnie organem egzekucyjnym, również i wtedy, gdy na jego zlecenie część czynności
egzekucyjnych wykonał organ rekwizycyjny.
§ 5. Opłata komornicza przypada na rzecz tego organu, który dokonał ściągnięcia należności pieniężnej lub
zastosował środki egzekucyjne, w wyniku których należność została zapłacona.
§ 6. Do opłaty komorniczej stosuje się odpowiednio § 2.

Przykład z Forum:
Wyciąg bankowy został opisany następująco:
należność główna 324.20
należność bieżąca 8.80
za zwłokę 32.80
Wpłynęło na rachunek bankowy GOPS tylko 343.51, poborca skarbowy mówił o
4zł jako opłacie bankowej. Jak to zaliczyć dłużnikowi, ile zmniejszyć mu
należności?
Organ egzekucyjny wyegzekwował 365.80 zł i z tej kwoty zaliczył :
8.80 zł na koszty upomnienia,
324.20 zł na należność główną
32.80 zł na odsetki
--------------------365.80 zł
Z tego pobrał opłaty:
18.29 zł opłata komornicza (5% z 365.80)
4.00 zł opłata bankowa
---------------22.29 zł opłaty
Z wyegzekwowanej kwoty US potrącił opłaty: 365.80 - 22,29=343.51 zł
Kwota otrzymana przelewem: 343,51 zł
Jak zaksięgować otrzymany wpływ:
8.80 na koszty upomnienia
301.91 na należność główną z
194.52 to 60% z kwoty
64.84 to 20% z kwoty
42.65 to 20% z kwoty
32.80 na odsetki

podziałem: 194.52(BP)/64.84(OWD)/42.65(OWW)
324.20,
324.20,
324.20 pomniejszone o kwotę potrącenia 22.29

Dodatkowo należy zaksięgować potrącone opłaty:
22.29 na należność główną – OWW
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Kwota opłat którą potrącił US obciąża GOPS i zostanie pokryta ze środków
GOPS przeznaczonych na wydatki.
Kwota która została przez organ US zaliczona na należność główną wynosi
324.20 zł . Przelewem otrzymano 301.91 zł a pozostałą część tj. 22.29
pokryte zostanie z środków własnych GOPS.
Dlatego też księgowanie na należność główną zostało rozbite na:
301,91 + 22.29

Konto Winien

Konto Ma

Kwota

130D-85212-0980-BP

221-NG-BP

130D-85212-0980-OWD

221-NG-OWD

64,84 zł

130D-85212-0980-OWW
lub
130D-85212-2360

221-NG-OWW

42.65 zł

Wpłata 20% kwoty 324.20
pomniejszone o potrąconą opłatę
22.29 zł

130D-85212-0920

221-Odsetki

32.80 zł

Wpłata odsetek

130D-85212-0690

221-KU

8.80 zł

402-85212-4300

240-OK

22.29 zł

Przypis opłaty komorniczej

240-OK

221-NG-OWW

22.29 zł

Rozliczenie opłaty komorniczej

22.29 zł

Refundacja opłaty komorniczej.
Przeksięgowanie równowartości
opłaty komorniczej z konta wydatków
na konto dochodów.

130D-85212-0980-OWW
lub
130D-85212-2360

130W-85212-0690

194,52 zł

Opis
Wpłata 60% kwoty 324.20
Wpłata 20% kwoty 324.20

Wpłata kosztów upomnienia. Przypisu
kosztów upomnienia należy dokonać z
datą doręczenia upomnienia.
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Rozpatrzmy następujący przykład z użyciem kalkulatora:
Komornik US na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego dla dokumentu
„Agnieszka” wyegzekwował w dniu 2010.02-12 kwotę 215.80 zł

Rys. Obraz u komornika US. Dokument kalkulatora z należnościami z tytułu
wykonawczego oraz rozliczeniem wyegzekwowanej przez organ egzekucyjny kwoty.

Kwota 215.80 zł została rozliczona
wykonawczym w następujący sposób:
Koszty upomnienia:
8.80
Należność główna : 191.20
Odsetki
:
15.80
-----------------------------215.80

na

należności

wykazane

Kwota do rozdzielenia:

w

tytule

207.00 zł

Rozdzielenie kwoty 207 zł na należność główną i odsetki
proporcjonalnie w odniesieniu do zaległości nr 2 - 391.60 zł

nastąpiło

Komornik US przekazał wyegzekwowaną kwotę do OWW potrącając opłatę
komorniczą w wys. 5% tj. 10.79 zł. Przelew w wysokości 205.01 zł został
następująco opisany:
U:8.80 G:191.20 O:15.80 K:10.79

Oprócz opłaty komorniczej przekazana kwota może zostać pomniejszona o wydatki
związane z opłatą za przelew, które poniósł organ egzekucyjny. Gdy to ma miejsce, to
kwota ta w wyciągu bankowym jest również wyszczególniona np. B:1.40 zł.

Wprowadzenie danych przelewu do dokumentu kalkulatora wymaga wyliczenia rzeczywiście
przekazanej kwoty przypadającej na należność główną: 192.20-10.79=180.41 zł. Oprócz tej
kwoty w kolumnie „Opłaty” należy wprowadzić kwotę którą potrącił organ egzekucyjny tj.
10.79 zł. Opłata ta zostanie pokryta ze środków OWW. Na należność główną zostanie
zaliczona suma kwot podanych w kolumnach: „Kwota wpłaty” i „Opłaty” tj. 192.20 zł
(kwota ta zostanie rozdzielona BP,OWW,OWD).

50

Kwota NG wynikająca z
przelewu:
192.20-10.79=180.41

Znaczniki:
<NG>-zaliczyć na NG
<OD> -zaliczyć na odsetki

Kwota
o
którą
został
pomniejszony przelew.
Opłata komornicza.

Rys. Obraz u wierzyciela. Wpłata komornika US została rozdzielona na 3 zapisy
odpowiadające: wpłacie kosztów upomnienia, wpłacie należności głównej (znacznik <NG>) i
wpłacie odsetek (znacznik <OD>). Obraz należności u wierzyciela jest zgodny z obrazem
tych należności u komornika US. Różnice groszowe wynikają z faktu, że kwoty należności
wymienione w tytule wykonawczym zostały zaokrąglone do 10 gr.
Wprowadzenie wpłaty komornika US jednym zapisem i uzyskanie zgodności rozliczeń jest
też możliwe, co pokazane zostało poniżej.
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Wpłata komornika US została wprowadzona pojedynczym zapisem i rozliczona została automatycznie.

Powyższy przykład pokazuje, że warunkiem koniecznym do tego, żeby
uzyskiwać
zgodność w rozliczeniach należności z organem egzekucyjnym jest rozdzielanie wpłat
proporcjonalnie pojedynczo.
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19.0 Jak sporządzić harmonogram spłaty zadłużenia ?.
Spłata zobowiązań dłużnika alimentacyjnego ustalonych decyzją w sprawie zwrotu może zostać
przez OWW na wniosek dłużnika na podstawie art.30 ust. 2 ustawy o FA rozłożona na raty. Na kwotę
zadłużenia podlegającą rozłożeniu na raty składają się kwoty poszczególnych zobowiązań dłużnika wg
stanu na dzień złożenia wniosku (lub wydania decyzji wyrażającej zgodę na spłatę zadłużenia w
ratach) przez dłużnika oraz suma kwot odsetek od poszczególnych zobowiązań. Wg art. 27 ust.1a
odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z FA do dnia
spłaty, tak więc rozłożenie spłaty zadłużenia na raty nie powoduje wstrzymania naliczania
odsetek jak to ma miejsce w przypadku należności podatkowych.
W rozpatrywanym przypadku na dzień 2009.12.09 suma należności głównych pozostających do
zapłaty wynosi 2041.59 zł a suma odsetek od tych należności (odsetki początkowe) pozostającą do
zapłaty wynosi 85.19 zł. Dalsze odsetki naliczane są od dnia 2009.12.10 i kwoty 2041.59 zł. Całkowita
kwota zadłużenia wynosi 2126.78 zł. Jeżeli kwota ta powinna zostać spłacona np. w 10 ratach to
kwota raty wyniesie 212.68 zł. Na kwotę raty składa się część przypadająca na spłatę należności
głównych oraz część przypadająca na odsetki początkowe. Pamiętać należy o naliczaniu dalszych
odsetek od każdej raty, które powiększą kwotę raty i zależne będą od daty jej wpłaty. Takie
wyznaczanie kwot rat jest bardzo uciążliwe i lepiej jest stosować raty o stałej wysokości przy warunku
ustalenia kwoty ostatniej raty bezpośrednio przed jej zapłacenie.
Okres w którym zadłużenie spłacane będzie w ratach nazywamy okresem ratalnym. Początkiem
okresu ratalnego może być data przyjęcia wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty lub data
wydania decyzji a końcem okresu – data wpłaty ostatniej raty.

Suma należności głównych na dzień 2009.12.09
Suma odsetek naliczonych od należności gł. na 2009.12.09
Razem zadłużenie na 2009.12.09

Kwota
2 041.59
95.19
2 126.78

Dla rozpatrywanego przykładu początek okresu ratalnego wyznaczony został na 2009.12.09. Odsetki
należne do zapłaty na ten dzień (odsetki początkowe) wynosiły 85.19 zł. Kwota ta zostanie rozdzielona
na poszczególne raty. Każda rata składa się z 3 lub 4 części:
1. rata spłaty należności głównej
2. rata spłaty odsetek początkowych
3. odsetki od raty spłaty należności głównej.
4. koszty upomnienia (w przypadku gdy zadłużenie obejmuje takie koszty)
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Dla sporządzenia harmonogramu spłat należy pobrać plik z dokumentem „Agnieszka” , następnie
wykonać rozliczenie należności na dzień 2009.12.09 tj. dzień początku okresu ratalnego. Na
poniższym rysunku pokazany jest menu:
Załączniki/Harmonogram spłat…/Utwórz harmonogram..
w którym po wybraniu pozycji „Harmonogram spłaty zadłużenia” zostanie wyświetlone okno z
parametrami „automatycznego tworzenia harmonogramu spłaty

.

Liczba
rat
zostanie
automatycznie wyznaczona

Podanie wartości 0 spowoduje automatyczne wyznaczenie
liczby rat na podstawie całkowitej kwoty raty 300 zł

Program pozwala na automatyczne sporządzenie dwóch typów harmonogramów spłat:
1. Harmonogram o stałej wielkości całkowitej raty. W tym przypadku kwota raty
należności głównej jest dla każdej raty inna.
2. Harmonogram o stałej wielkości raty należności głównej. W tym przypadku
całkowita kwota raty jest dla każdej raty inna.
Pola danych wyświetlonego okna zostaną częściowo zapełnione na podstawie wykonanych
wcześniej obliczeń. Uzupełnienie danych wymaga podania daty pierwszej raty oraz całkowitej kwoty

54

raty. Numer dnia w dacie wpłaty pierwszej raty będzie dniem następnych miesięcznych rat. Podając
dzień 2 stycznia 2010 jako datę pierwszej raty tym samym określamy, że daty kolejnych rat będą
wyznaczane na 2-gi dzień każdego miesiąca o ile będzie to dzień roboczy. Całkowita kwota raty
została ustalona na 300 zł.

Wyświetlenie harmonogramu nastąpi po użyciu przycisku: „Wykonaj”

Rys. Tabulogram z utworzonym harmonogramem o stałej kwocie całkowitej raty.
Spłata zadłużenia została rozłożona na 8 rat z których 7 jest o stałej wysokości 300 zł, natomiast
ostatnia rata wynosi 113,84 zł. Jest oczywistym, że całkowite rozliczenie zadłużenia nastąpi pod
warunkiem, że raty wpłacane będą w zgodnych z harmonogramem terminach i wysokościach. W
przypadku gdy warunki określone harmonogramem nie zostaną spełnione np. dłużnik dokonał wpłaty
przed terminem lub została zmieniona stopa procentowa odsetek ustawowych, należy przed
dokonaniem wpłaty ostatniej raty ponownie wyznaczyć jej wysokość.

Rys. Tabulogram z utworzonym harmonogramem o stałej kwocie raty należności głównej
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W przypadku harmonogramu o stałej wielkości raty należności głównej która została
wyznaczona na 300 zł, spłata została rozłożona na 7 rat o różnych wysokościach.
Utworzony harmonogram może zostać dołączony do dokumentu rozliczeń jako załącznik.
Bezpośrednio po wyjściu z przeglądania tabulogramu z utworzonym harmonogramem
zadawane jest pytanie: „Czy utworzony harmonogram dołączyć do dokumentu?”

Odpowiedź „Tak” spowoduje przełączenie programu na dokument „Harmonogram spłat
zadłużenia w ratach” i zapełnienie dokumentu danymi przeglądanego harmonogramu.
Przełącznik umożliwiający powrót
dokumentu rozliczeń należności

do

Przycisk przeglądania tabulogramu
z harmonogramem

Rys. Dokument „Harmonogram spłat zadłużenia w ratach” z wprowadzonymi danymi
automatycznie utworzonego harmonogramu o stałej wysokości całkowitej kwoty raty.
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\Rys. Dokument rozliczania spłat wg, harmonogramu dołączony do dokumentu rozliczania
należności „Agnieszka”.

Rys. Dokument „Harmonogram spłat zadłużenia w ratach” z przeprowadzonym
rozliczeniem wpłat trzech rat w wysokości 300 zł. Z dokumentu widać, że trzy pierwsze raty
wpłacone w terminach zgodnych z harmonogramem spowodowały pełne rozliczenie w tabeli
należności trzech pierwszych pozycji.

Harmonogram spłat zadłużenia w ratach jest załącznikiem do dokumentu rozliczania
należności. Po utworzeniu tego załącznika należy ponownie zarejestrować dokument .
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20.0 Decyzja wyrażającą zgodę na rozłożenie spłaty zadłużenia na raty.
Wydanie decyzji następuje na wniosek dłużnika. Jeżeli we wniosku została przez dłużnika
określona wysokość raty to decyzja wyrażająca zgodę nie powinna jej zmieniać.
W programie założono, że sporządzenie decyzji powinno poprzedzać sporządzenie
harmonogramu spłaty zadłużenia, Tak więc można sporządzać harmonogramy bez
sporządzanie decyzji, lecz nie można sporządzać decyzji bez wcześniejszego sporządzenia
harmonogramu. Przyjęto, że harmonogram spłaty stanowi załącznik do decyzji.
Sporządzenie decyzji polega na automatycznym utworzeniu częściowego tekstu decyzji i
udostępnieniu go użytkownikowi do dalszej edycji. Sporządzenie decyzji wymaga
dodatkowo podania takich danych jak:
1. Numer wniosku dłużnika – jest to oznaczenie wniosku w ewidencji otrzymanych
wniosków
2. Data otrzymania wniosku
3. Numer decyzji wyrażającej zgodę na rozłożenie spłaty zadłużenia na raty,
4. Data podjęcia decyzji
5. Numer decyzji w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń z FA – decyzja ustalająca
zobowiązanie dłużnika,
6. Data podjęcia decyzji w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń z FA

Funkcja tworzenia decyzji wyrażającej
zgodę na rozłożenie spłaty zadłużenia na
raty.

Menu
„Załączniki
dokumentu
rozliczeń należności”.

Po wyborze pozycji w menu: „Utwórz decyzję” zostanie wyświetlone okno parametrów
których podanie jest wymagane do wystawienia decyzji.
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Rys. Okno parametrów decyzji. Wydanie polecenia „Wykonaj” spowoduje dołączenie
do dokumentu rozliczania należności decyzji wyrażającej zgodę na rozłożenie spłaty
zadłużenia na raty. Harmonogram spłaty staje się automatycznie załącznikiem do decyzji.
Uwaga : Wprowadzenie do programu danych użytkownika i danych adresowych dłużnika
opisane zostało „przy upomnieniach”.

Rys. Harmonogram spłaty jako załącznik do decyzji.
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Wyświetlenie tekstu decyzji umożliwia pozycja „Edycja tekstu decyzji” znajdująca się w
menu |”Harmonogram spłat zadłużenia w ratach”.
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Rys Tekst decyzji wyświetlony w oknie prostego edytora tekstu. Przejście w tryb .edycji
wymaga wybrania w menu „Plik”, pozycji „Tryb edycji”.
Tekst decyzji jest propozycją, którą użytkownik może zmodyfikować i następnie
wydrukować, może również zaznaczyć tekst i przenieść go do innego edytora. W chwili
obecnej nie ma możliwości dołączenia tekstu do dokumentu rozliczeń.

Rys. Tekst decyzji po wydrukowaniu.
Chcąc sprawnie i poprawnie rozliczyć należności objęte decyzją w sprawie zwrotu a
następnie decyzją wyrażającą zgodę na spłatę zadłużenia na raty, nie należy zaliczać
wpłat komornika sądowego na te należności, kierując się błędnymi interpretacjami
przepisów.
Zmiana harmonogramu po wydaniu decyzji o rozłożeniu na raty wymaga: usunięcia
decyzji, usunięcia harmonogramu i jego ponownego utworzenia.
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21.0 Sporządzanie zbiorczych zestawień danych
Zestawieniom zbiorczym podlegają dane dokumentów znajdujących się w tym samym
folderze pamięci masowej. Użytkownik zamierzający korzystać z funkcji zestawień powinien
dokumenty należności z różnych tytułów umieszczać w oddzielnych folderach. Poniższy
rysunek zawiera przykład organizacji folderów dla rozliczania należności z 3 różnych
tytułów.

Utworzono
3
foldery
zawierające
odpowiednio dokumenty rozliczania należności
z tyt. zwrotów od dłużnika alimentacyjnego,
zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z FA
i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych.

Folder
ZWROTY_DA_FA
zawiera
4
dokumenty umieszczone w czterech plikach o
nazwach pozwalających zidentyfikować dłużników
i okres wypłaty świadczeń. Przyjęto, że
oznaczenie dokumentu literą „A” oznacza okres
08/09, literą „B” okres „09/10” itd.

Sporządzanie zestawień danych jest możliwe dla każdego z trzech powyżej wymienionych
folderów oddzielnie.

Wykaz dostępnych zestawień.
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Wybór foldera

Wybór rodzaju zestawienia

Wybór miesiąca sprawozdawczego

Podręczne menu

Rys. Okno „Zbiorówki” służące do sporządzania zestawień. Należy wybrać folder, rodzaj
zestawienia, wskazać miesiąc sprawozdawczy i użyć przycisku „Oblicz”.
Dokumenty pobierane do zestawienia mogą podlegać dodatkowej selekcji ze względu na
takie dane jak: nagłówek dokumentu, nazwa i miejsce zamieszkania dłużnika.
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Pola danych służące do selekcji dokumentów. Umieszczony w polu
wzorzec „08/09” pozwala wyselekcjonować dokumenty posiadające w
nagłówku ciąg znaków: „08/09”.

Przyciski ukrywania kolumn

Rys. Zestawienie stanów rozliczeń dokumentów sporządzone na dzień 2010.11.30 .
Dokumenty znajdują się w folderze „ZWROTY_DA_FA” i zostały wyselekcjonowane przy
warunku, że nagłówek dokumentu zawiera ciąg znaków „08/09”. Stany rozliczeń należności
głównych prezentowane są w kolumnie „Nal.gł.PDZ” co oznacza należność główną pozostałą
do zapłaty.

W celu umożliwienia selekcji dokumentów wg okresu świadczeniowego w nagłówkach
dokumentów umieszczono identyfikatory okresów: „08/09”, „09/10”…itd
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Zestawienie stanów rozliczeń dokumentów pozwala uzyskać dla każdego dokumentu
znajdującego się we wskazanym folderze takie dane jak: sumy przypisów, sumy wpłat, oraz
kwotę pozostającą do zapłaty dla należności głównych, odsetek i kosztów upomnienia. W
wersji dla FA dane te podawane są dodatkowo w podziale na należności BP,OWW,OWD.

Rys. Przykład zestawienia stanów rozliczeń dokumentów w wersji z ukrytymi kolumnami
(użyto przyciski
). Zawartość tabeli zawierającej zestawienie może
zostać wyświetlona
lub wydrukowana w formie tabulogramu, co zostało
pokazane na powyższym rysunku.

Przycisk służący do umieszczania zawartości tabeli
zestawienia w schowku w formacie umożliwiającym wklejenie
jej następnie do arkusza programu EXCEL
.
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22.0 Sporządzanie dla FA zestawień wpłat .
Część pobieranych dochodów w ramach zadania zleconego ustawą o FA podlega
okresowemu odprowadzaniu przez JST do budżetu państwa. Terminy przekazywania tych
dochodów określa ustawa o finansach publicznych. Podstawą do ustalenia wysokości kwot
do odprowadzenia jest stan wpłat wg dat dokonanych zapisów księgowych. Dla rozliczeń
należności brana jest pod uwagę data wyegzekwowania kwoty przez organ egzekucyjny
natomiast ujęcie wpłaty w księgach rachunkowych następuje z datą wyciągu bankowego.
Wynika z tego, że ewidencjonując wpłatę należy określić datę wpłaty jako datę rozliczenia
należności oraz datę ujęcia wpłaty w księgach rachunkowych - data księgowania. Program
Kalkulator umożliwia wprowadzanie dat księgowania w polu danych „Opis” stosując
następującą formę:

.

Umieszczenie w polu opis znacznika daty np. <2008.11.26> powoduje, że data ta jest
przyjmowana przez program jako data księgowania wpłaty. W przypadkach gdy w polu
„Opis” nie wprowadzono znacznika daty, jako data księgowania przyjmowana jest data
podana w polu „Data wpłaty”.
Pojedyncza wpłata może zostać rozdzielona na kilka należności z których każda będzie
związana z inną gminą dłużnika alimentacyjnego. Sytuacja taka powoduje, że sporządzając
zestawienie wpłat powinniśmy uzyskać rozbicie sumy wpłat nie tylko na dochody
BP,OWW,OWD a również rozbicie sumy dla OWD na dochody poszczególnych gmin.

Chcąc uzyskać w zestawieniu wpłat informację o podziale kwoty wpłaty na poszczególne
OWD należy w polu „Opis” tabeli przypisów należności umieścić znacznik z nazwą OWD,
np. znacznik <GD:Bytom> zawiera informację, że 20% kwoty 1200 zł stanowi dochód
gminy Bytom.

66

Rys. Przykład sporządzenia wykazu wpłat ujętych w księgach w okresie od 2009.10.11 do
2009.10.20. Z wpłaconych kwot na pokrycie należności głównej zostało w wyniku rozliczeń
przeznaczone 1 120,50 (49.59 zł kwota nadpłaty która nie podlega rozdzieleniu). Kwoty
wpłat na NG zostały rozdzielone zgodnie z wcześniej sporządzonymi przypisami należności.
Z zestawienia wynika, że do gminy Ruda Śl należy przekazać kwotę 23.46 zł a do gminy
Zabrze 110 zł. Do BP należy przekazać 672.32 tyt. NG + 8.98 zł tytułem odsetek.
Rozdzieleniu podlega kwota wpłaty do wysokości należności.
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22.0 Analityczne zestawienie obrotów i sald.
Każdemu dokumentowi znajdującemu się w folderze objętym zestawieniem odpowiadają
następujące konta księgowe:
Symbol konta

Opis konta

NG-BP

Należn.główna – część przypadająca dla BP

NG-GW

Należn.główna – część przypadająca dla gminy wierzyciela

NG-GD

Należn.główna – część przypadająca dla gminy dłużnika

NG-Nad

Należn.główna – nadpłata

Ods

Odsetki od należności głównej

KU

Koszty upomnienia

Rys. Szczegółowe zestawienie obrotów i sald dla FA sporządzone na dzień
2009.03.31 dla ewidencji dokumentów folderu „ZWROTY_DA_FA”. Saldo końcowe dla
kont ewidencji powstające z sumowania sald poszczególnych dokumentów ma charakter
dwustronny. Kwota strony „Winien” oznacza kwotę należności pozostających do zapłaty
natomiast kwota strony „Ma” kwotę nadpłat.
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Oprócz
zestawienia szczegółowego istnieje możliwość sporządzenia zestawienia
zagregowanego ze względu na poszczególne dokumenty ewidencji. Sporządzenie wersji
zagregowanej wymaga dodatkowo użycia przycisku „Agregacja”.

Rys. Zagregowane zestawienie obrotów i sald dla FA. Pozycje tego zestawienia powinny
być zgodne z odpowiednimi kontami ksiąg rachunkowych.

Rys. Zagregowane zestawienie obrotów i sald w wersji ogólnej (bez podziału na
BP,GW,GD). Nadpłaty pokazywane są na koncie należności głównych : NG+.
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23.0 Sporządzanie zestawień danych do wykorzystania w sprawozdaniach
Rb-27
Sprawozdania Rb-27 sporządza się w zakresie należności o których jest mowa w instrukcji
sporządzania sprawozdań budżetowych na podstawie ewidencji szczegółowej do konta
„należności budżetowe”. Ewidencja dokumentów kalkulatora jest właśnie taką ewidencją.
Program dla każdego dokumentu wyznacza saldo początkowe na podstawie którego
wyznacza kwotę należności. W przypadku wystąpienia salda początkowego po stronie „Ma”
i kwocie przypisów mniejszej niż saldo początkowe „Ma”,należność zapisywana jest jako
liczba ujemna co oznacza nadpłatę.
W oparciu o pokazane wcześniej zestawienie obrotów i sald oraz o wykazy przypisów i
odpisów dla okresu: 2009.01.01 – 2009.03.31 kwota kolumny „Należności” sprawozdań RbBO Winien
BO Ma
Przypisy
1 243.59
0.00
3 300.00
NG-BP
17.28
0.00
75.88
Odsetki
27 zostanie wyznaczona w sposób następujący:

Odpisy
0.00
0.00

Należność
4 543.59
93.16

Analiza dokonanych wpłat pozwala wyznaczyć kwotę wpłat zaliczonych w danym okresie
na dochody a następnie wyznaczyć kwotę należności pozostających do zapłacenia
(Należności PDZ). Wykazane w zestawieniu kwoty dochodów powinny być uzgodnione z
ewidencją szczegółową prowadzoną do konta „rachunek bieżący jednostki”. Zestawienie
może być sporządzane ze szczegółowością gdzie dla każdego dokumentu pokazywane są
należności główne w rozbiciu na: NG-BP ,NG-GW i NG-GD oraz w formie zagregowanej.
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Rys. Szczegółowe zestawienie danych sporządzone dla miesiąca sprawozdawczego 2009.03
W podsumowaniu zestawienia uwidoczniona jest łączna kwota należności pozostałych do
zapłaty w wysokości 3 163,78 zł oraz kwota nadpłaty 268,67 zł.Rozbicie kwoty łącznej na
poszczególne tytuły należności wymaga sporządzenia zagregowanej wersji zestawienia.
Wymaga to wciśnięcia przycisku „Agregacja” i użycia przycisku „Oblicz”.
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Rys. Zagregowana wersja zestawienia. Łączna kwota należności została przedstawiona jako
suma należności NG-BP, NG-GW, NG-GD, Nadpłaty które wystąpiły na NG oraz należności
z tyt. odsetek.

Sprawozdanie: Rb-27S – pozycje:
NG-GW(dochody własne JST)
KU (koszty upomnienia na dochody JST)

Sprawozdanie: Rb-27ZZ – pozycja:
NG = NG-BP plus NG-GW plus NG-GD, pozycja Ods
Dane uzupełn.A : pozycja NG-BP , pozycja Ods
Dane uzupełn.B: pozycja NG= NG-GW plus NG-GD
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