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Triedenie príjmov platobnej jednotky

P. č.
Typ príjmu
Poznámka
Typ produktu v ŠP
Názov účtu v ŠP*
Účet Hlavnej knihy
Číslo účtu
Ekonomická klasifikácia
1.
Príjem prostriedkov EÚ
Účty založené podľa jednotlivých OP
Prostriedky z rozpočtu ES
Prostriedky z rozpočtu ES
PÚ - prostriedky EÚ
224001
224002
341
2.
Príjem výnosov SR z  poskytnutých prostriedkov KP/PP/P
Spoločný účet pre programové obdobie 2004 – 2006 a 2007-2013
Iné nedaňové príjmy
Iné nedaňové príjmy - výnosy ŠR
PÚ - iné nedaňové príjmy - výnosy ŠR
224108
292027
3.
Príjem neoprávnene použitých alebo zadržaných finančných prostriedkov
Spoločný účet pre programové obdobie 2004 – 2006 a 2007-2013
Vratky neoprávnene použitých prostriedkov ŠR z minulých rokov
Vratky neoprávnene použitých prostriedkov ŠR
PÚ - neoprávnene použité prostriedky ŠR
224101
291001 - 291008
4.
Príjem nepoužitých finančných prostriedkov poskytnutej zálohovej platby/ predfinancovania
a iné vrátenia
Spoločný účet pre programové obdobie 2004 – 2006 a 2007-2013
Iné nedaňové príjmy
Iné nedaňové príjmy -nepoužité prostriedky poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania
a iné vrátenia
PÚ - nepoužité prostriedky poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania
a iné vrátenia
224102
292017
5.
Príjem zo zmluvnej pokuty
Spoločný účet pre programové obdobia
Pokuty
Zmluvné pokuty
PÚ – zmluvné pokuty
224109
222003

POPIS:
1. Príjem prostriedkov EÚ
Príjem z platobného orgánu/ certifikačného orgánu z úhrad  súhrnných žiadostí o platbu (SŽP) 
Použitie RKL.
 341  Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	(v ISUF sa zadáva 341000) 


2. Príjem výnosov z poskytnutých prostriedkov KP/PP

Príjmy definované ako „výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu v systéme ISUF podľa § 7 ods.1 písm. m) zákona č. 523/2004 rozpočtových pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“
Použitie RKL :
292027 – Iné (v rámci 292 Ostatné príjmy)

3. Príjem neoprávnene použitých alebo zadržaných finančných prostriedkov
 Príjmy definované ako „ nezrovnalosť, resp. porušenie finančnej disciplíny“ 
Použitie RKL :
291001- 291008 - Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky ( podľa typu KP/PP/P)

4. Príjem nepoužitých finančných prostriedkov poskytnutej zálohovej platby / predfinancovania a iné vrátenia

a) Príjmy definované ako „vrátenie finančných prostriedkov nezúčtovanej zálohovej platby a nezúčtovaného predfinancovania“

b) Príjmy definované ako „ vrátenie v súlade so zmluvou o NFP“ (vrátenie vyplývajúce z povahy projektu od konečného prijímateľa / príjemcu pomoci/prijímateľa )

c) Príjmy definované ako „vrátenie príspevku vo výške príjmu z projektu od konečného prijímateľa/prijímateľa“ ( vrátenie  príspevku vo výške príjmu z projektu pomerne za zdroj ŠR na spolufinancovanie )
Použitie RKL:
292017  – Z vratiek (v rámci 292 Ostatné príjmy)

5. Príjem zo zmluvnej pokuty

Príjmy definované ako „zmluvná pokuta“
Použitie RKL :  
 222003 – Za porušenie predpisov (v rámci 222 Pokuty, penále a iné sankcie)

Skratky
RKL = podpoložka ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
KP/PP/P= konečný prijímateľ/príjemca pomoci/prijímateľ
PÚ= príjmový účet


