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Zprávy ekonomického odboru č. 8/2007
pro finanční orgány obcí v působnosti Libereckého kraje
12. února 2007

zpracovala:
Jana Šímová
telefon:
485 226 530
e-mail:
jana.simova@kraj-lbc.cz
WEB:
ekonomika.kraj-lbc.cz
Vracení neoprávněně nebo nesprávně vyplacených dávek  
Na základě informací Ministerstva práce a sociálních věcí, které je zodpovědné od 1. 1. 2007 za metodickou činnost a problematiku finančního zajištění sociální péče ve všech fázích rozpočtového procesu, a v souvislosti se zněním vyhlášky č. 440/2006 Sb., o rozpočtové skladbě, která je platná od 1. ledna 2007, sdělujeme následující:
1/  DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE vyplacené v minulých letech  
 ve výdajích do 31. 12. 2006 použity §§ 417x, 418x, 419x, položka 5410, ÚZ 98072
 - vracení nesprávně vyplacených sociálních dávek po 1. 1. 2007:
příjem od občana u obce: plus položka 2229, § 41xx 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 avízo o vratce finančních prostředků na EO KÚ LK
 (Z uvedeného účtu LK jsou finanční prostředky převedeny dále do státního rozpočtu.)
 
POZOR! Od 1.1.2007 jsou zrušeny § 4174, 4175, 4176 a v příjmech musí být zvolen odpovídající platný paragraf dle RS! Pro vnitřní sledování paragrafu, použitého ve výdajích v minulém období a návaznost na paragraf v příjmech, který ale od 1.1.2007 neplatí, lze si zaúčtovat „bývalý“ platný § do  ORG nebo ORJ, podle možnosti v účtovém rozvrhu.
2/ DÁVKY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM OBČANŮM, poskytovaných dle vyhlášky             č. 182/1991 Sb., PŘÍSPĚVEK PŘI PÉČI O BLÍZKOU NEBO JINOU OSOBU, dle zákona     č. 100/1988 Sb., ve znění zákona č. 109/2006 Sb.
ve výdajích od 1. 1. 2007 použity §§ platné RS, položka 5410, ÚZ 13306, ORJ ?, ORG ?
- vracení nesprávně vyplacených dávek :
v průběhu roku 2007: obce přijmou vratku nesprávně vyplacených dávek jako kompenzaci tzn. sníží čerpání dávek v daném roce
	příjem od občana u obce: mínus položka 5410, § platné RS, ÚZ 13306, ORJ ?, ORG ?

v průběhu roku 2008: obce převedou vrácené prostředky jednou měsíčně na účet LK   
	příjem od občana u obce: plus položka 2229, § 4xxx dle platné RS, ORJ ?, ORG ?
	převod na účet LK  č. 19-7964220237/0100: mínus položka 2229, § 4xxx dle platné  RS,      

    ORJ ?, ORG ?, variabilní symbol:  13306 + č. obce (orgnum) 
	zaslat avízo o vratce finančních prostředků na EO KÚ LK

(Z uvedeného účtu LK jsou finanční prostředky převedeny dále do státního rozpočtu.)
 3/ DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI, poskytovaných dle zákona č. 111/1988 Sb.,          o  pomoci v hmotné nouzi
ve výdajích od 1. 1. 2007 použity §§ platné RS, položka 5410, ÚZ 13306, ORJ ?, ORG ?
- vracení nesprávně vyplacených dávek:  
	v průběhu roku 2007 i v následujících letech: obce převedou vrácené prostředky na účet LK   
	příjem od občana u obce: plus položka 2229, § 4xxx dle platné RS, ORJ ?, ORG ?
	převod na účet LK  č. 19-7964220237/0100: mínus položka 2229, § 4xxx dle platné  RS,  

   ORJ ?, ORG ?, variabilní symbol:  13306 + č. obce (orgnum) 
	zaslat avízo o vratce finančních prostředků na EO KÚ LK

(Z uvedeného účtu LK jsou finanční prostředky převedeny dále do státního rozpočtu.)
4/ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI, poskytovaný podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
ve výdajích od 1. 1. 2007 použito §§ platné RS, položka 5410, ÚZ 13235, ORJ ?, ORG ?
- vracení nesprávně vyplacených dávek:
	v průběhu roku 2007 i v následujících letech: obce převedou vrácené prostředky na účet LK   
	příjem od občana u obce: plus položka 2229, § 4xxx dle platné RS, ORJ ?, ORG ?

   převod na účet LK  č. 19-7964220237/0100: mínus položka 2229, § 4xxx dle platné  RS,   
   ORJ ?, ORG ?, variabilní symbol:  13235 + č. obce (orgnum) 
	zaslat avízo o vratce finančních prostředků na EO KÚ LK

(Z uvedeného účtu LK jsou finanční prostředky převedeny dále do státního rozpočtu.)
   
POZOR! Vratky příspěvků na péči (PnP), které byly vyplaceny správně, ale vrátily se např.  z důvodu   nepřevzetí příspěvku adresátem, si mají obce v běžném roce ponechat a použít je pro jiného adresáta. 
   






                                                                                                Ing. Ilja Štěpánek
                                                                                        vedoucí ekonomického odboru   
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