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Zprávy ekonomického odboru č. 7/2008
21. ledna 2008

zpracovala:
Jana Šímová
telefon:
485 226 530
e-mail:
jana.simova@kraj-lbc.cz" jana.simova@kraj-lbc.cz
WEB:
ekonomika.kraj-lbc.cz


Vracení neoprávněně nebo nesprávně vyplacených dávek 
od 1. ledna 2008

     	Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, došlo od 1. ledna 2008 i ke změně zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

§ 22 odst. 6 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (přeplatek příspěvku na péči-ÚZ 13235)
Původní znění
Vrácené částky přeplatku jsou příjmem státního rozpočtu, a to i v případě, kdy k vrácení přeplatku došlo v jiném kalendářním roce, než ve kterém byl příspěvek vyplacen.
Nové znění od 1. 1. 2008
Vrácené a vymožené prostředky podle odstavce 1 jsou příjmem státního rozpočtu v případě jejich vrácení nebo vymožení v jiném roce, než v roce poskytnutí; tyto prostředky je povinen orgán, který je vymohl, bezodkladně odvést do státního rozpočtu. Vrácené nebo vymožené prostředky, k jejichž vrácení nebo vymožení došlo v roce jejich poskytnutí ze státního rozpočtu, se použijí ke stejnému účelu v tomtéž roce, popřípadě se stávají předmětem finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem. 
§ 54 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (přeplatek příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení – ÚZ 13306)
Původní znění
Vrácené a vymožené prostředky podle odstavce 1 jsou příjmem státního rozpočtu, a to i v případě jejich vrácení nebo vymožení v jiném roce, než v roce poskytnutí. Tyto prostředky je povinen orgán, který je vymohl, bezodkladně odvést do státního rozpočtu.
Nové znění od 1. 1. 2008
Vrácené a vymožené prostředky podle odstavce 1 jsou příjmem státního rozpočtu v případě jejich vrácení nebo vymožení v jiném roce, než v roce poskytnutí. Tyto prostředky je povinen orgán, který je vymohl, bezodkladně odvést do státního rozpočtu.

 Vlivem změn  se budou vratky nebo vymožené prostředky u dávek hmotné nouze a příspěvku na péči v roce 2008, které budou poskytnuty rovněž v roce 2008, kompenzovat a použijí se v tomtéž roce ke stejnému účelu (popřípadě se stanou předmětem finančního vypořádání dotace podle platných předpisů).

R E K A P I T U L A C E    F I N A N Č N Í C H    O P E R A C Í   a  Ú Č T O V Á N Í v roce 2008

1/  ÚZ 98072 - Dávky sociální péče vyplacené v minulých letech 
příjem vratky u obce: plus položka 2229, § 4xxx dle platné rozpočtové skladby (RS)
	převod na účet LK  č. 19-7964220237/0100: mínus položka 2229, § 4xxx dle platné RS, variabilní
   symbol: 98072 + č. obce (orgnum) 
	zaslat e-mailem avízo o vratce finančních prostředků na EO KÚ LK

 
2/ ÚZ 13306 - Dávky zdravotně postiženým občanům, dávky pomoci v hmotné nouzi                      
  a  ÚZ 13235 - Příspěvek na péči, vyplacené v roce 2007 a vrácené v roce 2008
	příjem vratky u obce: plus položka 2229, § 4xxx dle platné rozpočtové skladby (RS)
	převod na účet LK  č. 19-7964000277/0100: mínus položka 2229, § 4xxx dle platné RS, variabilní

   symbol: 13306 + č. obce (orgnum) nebo 13235 + č. obce 
	zaslat e-mailem avízo o vratce finančních prostředků na EO KÚ LK


3/ ÚZ 13306 - Dávky zdravotně postiženým občanům, dávky pomoci v hmotné nouzi             
  a ÚZ 13235 - Příspěvek na péči, vyplacené v roce 2008 a vrácené v roce 2008
    příjem vratky jako kompenzace výdaje 2008  tzn. sníží se čerpání dávek v daném roce (a finanční
    prostředky přerozdělí jinému příjemci)
	příjem od občana u obce: mínus položka 5410, § 4xxx platné RS, ÚZ 13306/13235, ORJ ?, ORG ?
	poskytnutí jinému příjemci položka 5410, § 4xxx platné RS, ÚZ 13306/13235, ORJ ?, ORG ?


Obce budou odvádět vrácené nebo vymožené prostředky na příslušný bankovní účet kraje jednou měsíčně tak, aby kraj mohl provést převod souhrnné částky na MPSV do 10. dne následujícího měsíce. 

I přes to, že došlo ke zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 182/1991 Sb., o provedení zákona o sociálním zabezpečení, na základě kterých se poskytovaly dávky zdravotně postiženým občanům do konce roku 2007, budou se pro případy výplat, případně vratek v souvislosti s právními nároky příjemců z minulých let nadále používat rozpočtové položky a paragrafy rozpočtové skladby jako před zrušením vyhlášky. Tento postup je ošetřen jak v systému OK – dávky tak i v systému ARIS.



                                                                                                Ing. Ilja Štěpánek
                                                                                        vedoucí ekonomického odboru   
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