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Zprávy ekonomického odboru č. 8/2007 - dodatek
pro finanční orgány obcí v působnosti Libereckého kraje
27. března 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 
ÚZ 98072, ÚZ 13306, ÚZ 13235 v roce 2007 – dodatek  (změna  účtování vratek )
     V souvislosti se stanovenými postupy účtování ÚSC a na základě dosavadních informací Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí je zpracován dodatek k zaúčtování vratek neoprávněně nebo nesprávně vyplacených dávek v roce 2007:
ÚZ 13306 - Dávky zdravotně postiženým občanům, příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, dávky pomoci v hmotné nouzi  a ÚZ 13235 – příspěvek na péči,
které byly nesprávně nebo neoprávněně vyplacené v roce 2007 a mají  být podle platného znění příslušného právního předpisu v roce 2007 vráceny zpět do státního rozpočtu,
budou u obce zaúčtovány v roce 2007:
	příjem u obce (vratka): mínus položka 5410, § 4xxx dle platné RS,  ÚZ 13306/13235, ORJ ?, ORG ?
	převod na účet LK  č. 19-7964000277/0100: mínus položka 4116, ÚZ 13306/13235, ORJ ?, ORG ?

   variabilní symbol:  13306 /13235 + č. obce (orgnum) 
	zaslat avízo o vratce finančních prostředků na EO KÚ LK

(Z uvedeného účtu LK jsou finanční prostředky převáděny dále do státního rozpočtu.)
 

R e k a p i t u l a c e  účtování  vratek  dávek  sociální  péče v roce 2007:

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 avízo o vratce finančních prostředků na EO KÚ LK

 
2/ ÚZ 13306 - Dávky zdravotně postiženým občanům příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, 
 a   ÚZ 13235 - příspěvek na péči, vyplácené v roce 2007
a) příjem vratky jako kompenzace výdaje 2007 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 ?
b) příjem vratky k odvodu do SR
příjem vratky u obce: mínus položka 5410, § 4xxx dle platné RS, ÚZ 13306/13235, ORJ ?, ORG ?
	převod na účet LK  č. 19-7964000277/0100: mínus položka 4116, ÚZ 13306,/13235, ORJ ?, ORG ?
   variabilní symbol: 13306 nebo 13235 + č. obce (orgnum) 
	zaslat avízo o vratce finančních prostředků na EO KÚ LK

 

Upřesnění výkladu pojmů „neoprávněně nebo nesprávně vyplacená dávka“  je vhodné  prokonzultovat s paní Ivanou Vedralovou, odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin, KÚ LK, linka 349.


Způsob účtování vratek  sociálních dávek v roce 2008 bude upřesněn v průběhu roku 2007.
   







   


                                                                                                Ing. Ilja Štěpánek
                                                                                        vedoucí ekonomického odboru   
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