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Usmernenie č.:	4/2006-NF

Vecné zameranie:	Usmernenie k postupu v ISUF pri účtovaní príjmu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 7 ods.1 písm. m) zákona č. 523/2004Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijatých na príjmový účet PJ alebo SOPO od KP/PP a prevodu peňažných prostriedkov z príjmového účtu PJ alebo SOPO na iný príjmový účet PJ alebo SOPO
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Usmernenie k postupu v ISUF pri účtovaní príjmu výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 7 ods.1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijatých na príjmový účet PJ alebo SOPO od KP/PP a prevodu peňažných prostriedkov z príjmového účtu PJ alebo SOPO na iný príjmový účet PJ alebo SOPO

Pre účtovné okruhy: 2110 – 2190 (PJ a SOPO)

A
Príjem peňažných prostriedkov z výnosov z prostriedkov ŠR od KP/PP na príjmový účet PJ alebo SOPO

Účtovný prípad:
Príjem peňažných prostriedkov z výnosov z prostriedkov ŠR od KP/PP na príjmový účet PJ alebo SOPO
Transakcia F-51
Účtovný zápis: 
MD: 235xxx
D:     215108 s použitím znaku OHK U

Príjem peňažných prostriedkov z výnosov z prostriedkov ŠR od KP/PP na príjmový účet PJ alebo SOPO
je potrebné sledovať na úrovni KPP a na úrovni projektov bez špecifikácie zdrojov.
Účet 215108 je kontrolný účet. Na tento účet sa nedá priamo účtovať. KP/PP, od ktorého sa prijali výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu je potrebné v ISUF mať založeného ako odberateľa.
Úroveň projektov bude sledovaná na účte 215108 zadávaním prvku ŠPP bez špecifikácie zdroja EU alebo ŠR.

Transakcia: F-51
Operácia na spracovanie:   Príjem platby

Dátum dokladu: dátum, kedy bola platba prijatá podľa bankového výpisu 
Dátum účtovania: dátum, kedy bola platba prijatá, podľa bankového výpisu
Referencia: č.  BV
Text hlavičky dokladu:  volne definovane pole, napr. Príjem výnosov z prostriedkov ŠR
Text o vyrovnaní: volne definovane pole
Druh dokladu: BV
Mena: SKK

Účtovanie: 
Prvá položka dokladu:
ÚčtKľ: 40
Účet: príslušný účet  HK podľa účtu v ŠP
Enter
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Fond: kód  zdroja .... .............111
Funkčná oblasť: dummy 
Finančné stredisko: 21x0 
Finančná položka:  90
Text:. výber z MC
TX 40.... výnosy z prostriedkov ŠR* 
Cez  „Viac“ doplniť  príslušný prac. úsek 

Nasledujúca položka (kontrolný účet 215108):
ÚčtKľ: 19
Účet: výber odberateľa z ponuky
Znak OHK: U
Enter
Čiastka: príslušná suma podľa výpisu ŠP
Prac.úsek: príslušný k fondu
Text:. výber z ponuky
TX 40 ...výnosy z prostriedkov ŠR* za hviezdičku treba doplniť kód projektu
Ďalšie dáta
Fond: kód  zdroja 111
Funkčná oblasť: podľa kódu projektu (úroveň opatrenia)
Finančné stredisko: 21x0 
Finančná položka:  292027
Prvok ŠPP: podľa projektu, bez špecifikácie zdroja 




B
Prevod peňažných prostriedkov z príjmového účtu PJ alebo SOPO na iný príjmový účet PJ alebo SOPO, ak PJ prijala prostriedky na nesprávny účet

Účtovné prípady:

1. Úbytok peňažných prostriedkov na príjmovom účte PJ alebo SOPO
Transakcia: FB50 
Účtovný zápis
MD: 2620x0
D:    235xxx.

2. Príjem peňažných prostriedkov na iný rozpočtový príjmový účet  PJ alebo SOPO určený pre príjem výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu
Transakcia FB50
Účtovný zápis: 
MD: 235x08
D:   2620x0

Transakcia FB50
druh dokladu: BV
Referencia: č. BV
Text hl.: Prevod výnosov z prostriedkov ŠR od KP/PP medzi 235

Zadávanie polí pri účte 2620x0
Finančné stredisko:  21x0 
Finančná položka: 292027(na oboch stranách účtu)
Fond: 111
Pracovný úsek: príslušný
Funkčná oblasť:  dummy
Text: výber z ponuky
TX13...  prevod *za text vybraný z ponuky možno doplniť slová napr. „medzi 235“

Zadávanie polí pri účte 235...
Finančné stredisko:  21x0 
Finančná položka: 90 
Fond: 111
Pracovný úsek: príslušný
Funkčná oblasť:  dummy 
Text: výber z ponuky
TX13 .. prevod *za text vybraný z ponuky možno doplniť slová napr. „medzi 235“
Poznámka: účet 262 je potrebné vyrovnávať
 
Prostredníctvom isuf_support@mfsr.sk  je potrebné:
	zadať požiadavku na založenie KP/PP od ktorého sa prijímajú výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu ako odberateľa v príslušnom účtovnom okruhu,
	pri požiadavke na založenie KPP ako odberateľa zadať súčasne aj požiadavku na povolenie  možnosti účtovať príjmy na konkrétnom projekte – prvku ŠPP bez špecifikácie zdroja a uviesť číslo/kód príslušného projektu,


	zadať požiadavku pre priradenie rozpočtového príjmového účtu v Štátnej pokladnici (ŠP) k analytickému  účtu 235x08 PÚ – iné nedaňové príjmy – výnosy ŠR  po založení účtu pre príjmy výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu v Štátnej pokladnici pod produktom Príjem štátneho rozpočtu (ŠR) – iné nedaňové príjmy.  V požiadavke treba uviesť  názov produktu v ŠP, názov účtu v ŠP a číslo účtu v ŠP.





