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KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

     z p r á v y  e k o n o m i c k é h o   o d b o r u

pro finanční orgány obcí v působnosti Libereckého kraje

ročník 2004                          							      číslo 1
Liberec  7. ledna  2004

Vyúčtování pokutových bloků a identifikačních známek na výherní hrací přístroje za rok 2003 

1) Celkové vyúčtování pokutových bloků a peněz vybraných za pokutové bloky vydané v blokových řízeních ke dni 31.12.2003

V souladu s Pokynem  MF č. D – 95  o evidenci pokutových bloků, vyúčtování pokutových bloků a vyúčtování peněz za pokutové bloky vydané v blokových řízeních předají nejpozději do 25. ledna 2004 oprávněné úřady a orgány, které odebraly pokutové bloky, celkové vyúčtování odebraných pokutových bloků  a  peněz  vybraných  za  pokutové  bloky vydané v blokových řízeních k 31.12.2003 na ekonomický odbor Krajského úřadu Libereckého kraje.

Vyúčtování bude provedeno na předepsaném tiskopise vyúčtování pokutových bloků za rok …a Vyúčtování peněz za vydané pokutové bloky. Oprávněné  úřady a  orgány na  tomto tiskopise  vyúčtovávají každý druh  pokutových bloků  zvlášť, dále uvedou  údaje  o  zásobě, příjmu a výdeji určitého  druhu pokutových  bloků  v  ks a úhrnnou  hodnotu těchto pokutových bloků v Kč. V tabulce : Vyúčtování  peněz  za  vydané  pokutové  bloky,  úřady a orgány  vyúčtovávají  částky  Kč  vybrané  od  pokutovaných osob a odvedené, resp. zůstávající k odvodu  na účet úřadu nebo orgánu, který jim pokutové bloky pro bloková řízení vydal. Obecní úřady k vyúčtování pokutových bloků připojují kopie dokladů o převodu vybraných pokut na svůj účet.

Pokutové bloky ztracené nebo odcizené nelze odepsat. Musí být  vyúčtovány a  zaplaceny v  plné na  nich vytištěné  nominální hodnotě v Kč  tomu úřadu, který pokutové bloky  pro bloková řízení vydal.

Znehodnocené pokutové bloky,  které však lze jednoznačně identifikovat  co  do  množství  a  nominálních  hodnot v Kč, lze předat zpět na ekonomický odbor Krajského úřadu Libereckého kraje, který je po předchozím souhlasu ministerstva financí skartuje a o skartaci pořídí protokolární záznam.






2) Vyúčtování identifikačních známek na výherní hrací přístroje za rok 2003 

Městské a obecní úřady, které v roce 2003 odebraly od Krajského úřadu Libereckého kraje identifikační známky na výherní hrací přístroje, vyúčtují odebrané známky podle pokynů ekonomického odboru a vyúčtování zašlou společně s nepoužitými nebo poškozenými známkami na VHP nejpozději do 10.2.2004 na ekonomický odbor Krajského úřadu Libereckého kraje.

Tiskopis k vyúčtování odebraných známek na výherní hrací přístroje

    
Obecní /městský / úřad v ……………..…………….. 

Vyúčtování objednaných identifikačních známek pro VHP za rok 2003


Počet objednaných a zaslaných známek od OkÚ (KÚLK) na rok 2003
celkem                                                                                                        	……………..

Počet známek, za které byl uhrazen správní poplatek: Kč 10 000,--               	……………..
                                                                                      Kč 16 000,--            	……………..
                                                                                      Kč 30 000,--            	……………..
                                                                                      Kč   l  000,--           	……………..
                                                                                      Kč   2 000,--           	……………..

C e l k e m								   	……………..

Počet nepoužitých známek, které se vracení KÚLK                                      	……………..
Počet chybně vyplněných známek, které se vracejí KÚKL                              	……………..

C e l k e m všechny odebrané známky včetně nepoužitých
nebo chybně vyplněných                                                                                 	……………..


Počet provedených kontrol VHP                                                                     	……………..

Počet uložených pokut za porušení zákona                                                    	……………..

Částka za uložené pokuty celkem                                                                   	……………..



Vypracoval:                                                                                           Datum:  


        
Zpracovala: Ing. Anna Matoušková, vedoucí oddělení správy daní ekonomického odboru
tel.: 485 226 531; e-mail: anna.matouskova@kraj-lbc.cz 



                                                                                       Ing. Ilja Štěpánek
                                                                               vedoucí ekonomického odboru   

