
Zarządzenie nr 12/2019 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi 
 z dnia 20 grudnia 2019 roku 

w sprawie:  aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości w Miejskim Ośrodku Sportu  
i Rekreacji w Czeladzi wprowadzonych Zarządzeniem nr 11/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji z dnia 13 grudnia 2010 roku. 

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 351 ze zmianami.)  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 3 do Zarządzenia nr 11/2010 z dnia z dnia 13 grudnia 2010 „Sposoby 
prowadzenia ksiąg rachunkowych”  punkt I „Zakładowy Plan Kont” wprowadza się nowe konto 
bilansowe wraz z następującymi zasadami jego stosowania: 

Konto 133 – „Rachunek VAT– prowadzony do rachunku bieżącego”  

Konto 133 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych  na rachunku bankowym VAT prowadzonym 
do rachunku bieżącego, w związku z transakcjami z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności. 

W stosunku do operacji przeprowadzonych na rachunku VAT obowiązuje generalna zasada która 
stanowi, że uznanie i obciążenie rachunku VAT jest dokonywane odpowiednio przez obciążenie albo 
uznanie rachunku rozliczeniowego (bieżącego) ewidencjonowanego na koncie 130. 

Księgowania przepływu środków pieniężnych pomiędzy rachunkiem rozliczeniowym  i prowadzonym 
do niego rachunkiem Vat dokonuje się w korespondencji z kontem 141 – „Środki pieniężne w drodze”. 

Operacje przekazania środków pomiędzy rachunkiem bieżącym i prowadzonym do niego rachunkiem 
VAT księgowane są bez klasyfikacji budżetowej. 

Konto 133 może wykazywać saldo Wn, które oznacza  stan środków zgromadzonych na rachunku 
VAT. Środki te mogą być rozdysponowane zgodnie z art. 62b ustawy – Prawo bankowe. 

Na koncie 133 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku  
z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta między księgowością jednostki a bankiem. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

……………………… 
Kierownik jednostki 
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