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Zprávy ekonomického odboru č. 5/2008
14. ledna 2008

zpracovala:
Dagmar Bílková
telefon:
485 226 714
e-mail:
dagmar.bilkova@kraj-lbc.cz
WEB:
ekonomika.kraj-lbc.cz 


POKYNY PRO ÚSC,  DSO a PO – ROK 2008 


Termíny pro odevzdání účetních dat za období 1 a 2/2008
- data za období leden se ke zpracování nepředkládají
- termín předkládání dat za účetní období 1 a 2/2008 (4. – 5. pracovní den následujícího měsíce) 
  tj.  nejpozději 6. – 7. března 2008 

Měsíční předávání účetních dat
4. – 5. pracovní den následujícího měsíce
Termín zpracování finančních výkazů pro MFČR je dle vyhlášky č. 16/2001 Sb.:
- 15. kalendářní den následujícího měsíce za účetní období 1 – 11 (nebo poslední pracovní den před
   tímto datem)
-  poslední pracovní den před 10. únorem za účetní období 12 
   (Tyto dny musí být všechny výkazy zpracované a předané ministerstvu)

Termíny pro odevzdání výkazů PO za jednotlivá čtvrtletí roku 2008

za    I. čtvrtletí r. 2008:  nejpozději 14. – 15. dubna 2008 na KÚ
za  II. čtvrtletí r. 2008:  nejpozději  14. – 15. července 2008 na KÚ
za III. čtvrtletí r. 2008:  nejpozději 14. – 15. října 2008 na KÚ
za  IV. čtvrtletí r. 2008:  nejpozději  6. –  9. února 2009 na KÚ
Termín zpracování účetních výkazů pro MFČR je dle vyhlášky č. 16/2001 Sb.:
- 24. kalendářní  den  následujícího  měsíce  za  účetní  období 1 – 9 /3 x čtvrtletí/  (nebo poslední 
   pracovní den před tímto datem)
-  poslední pracovní den před 18. únorem za účetní období 10 - 12 
   (Tyto dny musí být všechny výkazy zpracované a předané ministerstvu)

Termíny pro odevzdání schváleného rozpočtu na rok 2008
- údaje o  schváleném rozpočtu budou zaúčtovány za  období leden až duben jako druh dokladu 2
  a  na  KÚ LK  předány  ke  zpracování  nejpozději  spolu s daty za období 4/2008,  tj. nejpozději
  v termínu 7. – 9. května 2008  v tomto pořadí:
	data rozpočtu (případně rozpočtových změn, druh dokladu 3)

data účetnictví za příslušné účetní období




ZMĚNY V ROCE 2008


Dotace z Národních fondů
Již během roku 2007 se začaly měnit podmínky poskytování transferů/dotací z Národních fondů. 
Od roku 2008 jsou všechny dotace dříve poskytované z Národních fondů poskytovány výhradně prostřednictvím resortních ministerstev. Jde o dotace, které byly označovány ÚZ 95xxx. 

Výjimkou jsou ovšem prostředky ze zahraničí (tzv. finanční mechanismy), tj. poskytované z EHP (Evropského hospodářského prostoru), Norska, případně Švýcarska (nejsou členy EU, ale podílejí se na rozvoji nových členských zemí).
Tyto transfery/dotace budou vždy označeny v kolonce Účelový znak s Nástrojem 60, Zdrojem 9 + ÚZ (60995xxx, případně 60900000 pokud označujete výdaje a neznáte ještě ÚZ). 



                                                                            Ing. Ilja Štěpánek
                                                                              vedoucí ekonomického odboru   



























Všechny dosud vydané Zprávy ekonomického odboru pro finanční orgány obcí v působnosti Libereckého kraje najdete na : www.kraj-lbc.cz (úvodní stránka) →Krajský úřad – odbory → ekonomický odbor → Zprávy ekonomického odboru

