Otázky a odpovědi – Český účetní standard č. 703 – Transfery

číslo/rok

otázka

odpověď

1.6.1./zveřejněno
dne 13.3.2015

Ve
kterých
případech Z obsahového vymezení položek části
poskytovatel transferu účtuje A.4. přílohy účetní závěrky (o stavu účtů
o podmíněném závazku
v knize
podrozvahových
účtů)
z titulu možnosti poskytnutí stanoveného ve vyhlášce č. 410/2009 Sb.,
transferu
prostřednictvím ve znění pozdějších předpisů,
podrozvahových účtů 973 - a v souladu s ustanovením bodu 4.2. ČÚS
Krátkodobé podmíněné závazky č. 703 - Transfery, vyplývá, že
z jiných smluv nebo 974 - poskytovatel transferu, jehož příjemcem
Dlouhodobé podmíněné závazky není subjekt se sídlem v zahraničí, účtuje
z jiných smluv?
o podmíněném závazku z titulu možnosti
poskytnutí
transferu
pouze
prostřednictvím podrozvahových účtů
916 - Ostatní krátkodobé podmíněné
závazky
z transferů nebo 956 - Ostatní
dlouhodobé
podmíněné
závazky
z transferů. S ohledem na obsahové
vymezení položek části A.4. přílohy
účetní závěrky (o stavu účtů v knize
podrozvahových účtů) stanovené
ve vyhlášce č. 410/2009 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, je s účinností
od 1. 1. 2015 uvedení podrozvahových
účtů 973 - Krátkodobé podmíněné
závazky z jiných smluv nebo 974 Dlouhodobé podmíněné závazky
z jiných smluv v bodu 4.2. ČÚS č. 703 Transfery bezpředmětné.

1.6.2./zveřejněno
dne 13.3.2015

Na kterých podrozvahových Z obsahového vymezení položek části
účtech účtuje organizační složka A.4. přílohy účetní závěrky (o stavu účtů
státu o podmíněném závazku v knize
podrozvahových
účtů)
z titulu možnosti poskytnutí stanoveného ve vyhlášce č. 410/2009 Sb.,
předfinancovaného
transferu ve znění pozdějších předpisů,
z rozpočtu
Evropské
unie a v souladu s ustanovením bodu 4.2. ČÚS
z příslušné kapitoly státního č. 703 - Transfery vyplývá, že
rozpočtu, jehož příjemcem není organizační složka státu účtuje
subjekt se sídlem v zahraničí? o podmíněném závazku z titulu možnosti
poskytnutí předfinancovaného transferu
zejména z rozpočtu Evropské unie
z příslušné kapitoly státního rozpočtu,
jehož příjemcem není subjekt se sídlem
v zahraničí,
prostřednictvím
podrozvahových účtů 916 - Ostatní
krátkodobé
podmíněné
závazky
z transferů nebo 956 - Ostatní
dlouhodobé
podmíněné
závazky
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číslo/rok

otázka

odpověď
z transferů.

1.6.3./zveřejněno
dne 13.3.2015

Mají účetní jednotky povinnost V případě dotací (transferů), které jsou
účtovat o záloze v případě poskytovány „ex post“, například jsou
dotací (transferů), které jsou konkrétně propláceny jednotlivé faktury,
poskytovány
kdy platby jsou zároveň snižovány o tzv.
„ex post“, tudíž nemůže být neuznatelné
výdaje,
zpochybněna jejich výše, a které následně podléhají finančnímu
a které podle vyhlášky vypořádání podle vyhlášky č. 52/2008
č. 52/2008 Sb. následně Sb., se jedná o poskytnutí peněžních
podléhají
finančnímu prostředků na úhradu již vynaložených
vypořádání?
výdajů (včetně zohlednění neuznatelných
výdajů),
tudíž
výše
dotace
je
nezpochybnitelná, a ze své podstaty se
tedy jedná o vyúčtování dotace nikoli o
zálohu, kdy následné finanční vypořádání
je pouze formálním aktem. Z tohoto
důvodu nenastává skutečnost, o které by
mělo být účtováno jako o záloze. Z výše
uvedeného je tedy patrné, že účetní
jednotka o poskytnutých nebo přijatých
peněžních prostředcích v tomto případě
nebude účtovat jako o zálohách
podle bodu 3.4. ČÚS č. 703 - Transfery
a bude postupovat v souladu s bodem 5.4.
nebo 5.5. ČÚS č. 703 - Transfery. V této
souvislosti však doporučujeme, aby
účetní jednotka tuto skutečnost měla
upravenou v rámci vnitřní směrnice.
S ohledem na jednotné zachycení
účetního
případu
jak
na straně poskytovatele, tak i na straně
příjemce transferu, je nezbytné zajistit
předání informace mezi poskytovatelem a
příjemcem transferu.

1.6.4./zveřejněno
dne 13.3.2015

Na kterých podrozvahových Z obsahového vymezení položek části
účtech účtuje příjemce transferu A.4. přílohy účetní závěrky (o stavu účtů
o podmíněné pohledávce z titulu v knize
podrozvahových
účtů)
podání žádosti o transfer nebo stanoveného
ve
vyhlášce
možnosti poskytnutí transferu za č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších
subjektem
se
sídlem předpisů, a v souladu s ustanovením bodu
v zahraničí?
4.5. ČÚS č. 703 - Transfery vyplývá, že
příjemce
transferu
účtuje
o podmíněné pohledávce z titulu podání
žádosti o transfer nebo možnosti
poskytnutí
transferu
příjemci
za subjektem se sídlem v zahraničí
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číslo/rok

otázka

odpověď
prostřednictvím podrozvahových účtů
913 - Krátkodobé podmíněné pohledávky
ze zahraničních transferů nebo 953 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze
zahraničních
transferů.
Tyto
podrozvahové
účty
použije
i organizační složka státu v případě, že se
jedná o předfinancování transferu
zejména z rozpočtu Evropské unie
z příslušné kapitoly státního rozpočtu,
kdy tato organizační složka státu je
konečným příjemcem tohoto transferu.

1.6.5./zveřejněno
dne 13.3.2015

Na kterých podrozvahových Z obsahového vymezení položek části
účtech
účtuje
poskytovatel A.4. přílohy účetní závěrky (o stavu účtů
transferu
o
podmíněném v knize
podrozvahových
účtů)
závazku
z titulu
možnosti stanoveného
ve
vyhlášce
poskytnutí
transferu
vůči č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších
subjektu se sídlem v zahraničí? předpisů, a v souladu s ustanovením bodu
4.1. ČÚS č. 703 - Transfery vyplývá, že
poskytovatel
transferu
účtuje
o
podmíněném závazku z titulu možnosti
poskytnutí transferu vůči subjektu se
sídlem v zahraničí prostřednictvím
podrozvahových účtů 914 - Krátkodobé
podmíněné závazky ze zahraničních
transferů nebo 954 - Dlouhodobé
podmíněné
závazky
ze zahraničních transferů. V případě, že
se jedná o předpokládané závazky
organizačních složek státu zejména vůči
Evropské unii z titulu předfinancování
transferů
poskytovaných
zejména
z rozpočtu Evropské unie z příslušné
kapitoly státního rozpočtu, účtuje
organizační složka státu o těchto
podmíněných závazcích prostřednictvím
účtů 912 - Krátkodobé podmíněné
závazky z předfinancování transferů nebo
952 - Dlouhodobé podmíněné závazky
z předfinancování transferů, přičemž
z dosavadní praxe významné části
vybraných účetních jednotek vyplývá, že
tyto
podrozvahové
účty
budou
pravděpodobně použity v minimálním
počtu případů.

1.6.6./zveřejněno

O kterých skutečnostech účtuje Z obsahového vymezení položek výkazu
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číslo/rok

otázka

odpověď

dne 13.3.2015

organizační
složka
státu zisku a ztráty týkajících se transferů
prostřednictvím
syntetického stanoveného
ve
vyhlášce
účtu 571?
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ČÚS č. 703 Transfery
vyplývají
následující
skutečnosti: Syntetický účet 571 Náklady vybraných ústředních vládních
institucí na transfery použije organizační
složka státu v případě nákladů z titulu
transferů, a to bez ohledu na účel jejich
poskytnutí, kdy příjemcem transferu
může být subjekt, jak se sídlem
v zahraničí,
tak
i v tuzemsku. V případě, že se jedná
o spolufinancování transferu, u kterého
dochází k poskytnutí předfinancování
transferu zejména z rozpočtu Evropské
unie z příslušné kapitoly státního
rozpočtu, je na tomto účtu účtováno
o „národním“ podílu.

1.6.7./zveřejněno
dne 13.3.2015

O kterých skutečnostech účtuje Z obsahového vymezení položek výkazu
organizační
složka
státu zisku a ztráty týkajících se transferů
prostřednictvím
syntetického stanoveného
ve
vyhlášce
účtu 575?
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ČÚS č. 703 Transfery
vyplývají
následující
skutečnosti: Syntetický účet 575 Náklady vybraných ústředních vládních
institucí na předfinancování transferů
použije organizační složka státu v případě
nákladů
z titulu
poskytnutí
předfinancování transferů poskytovaných
zejména z rozpočtu Evropské unie
z příslušné kapitoly státního rozpočtu,
kdy na tomto účtu je zachycen podíl EU,
popřípadě
podíl
„Norských“
a
„Švýcarských“ fondů.

1.6.8./zveřejněno
dne 13.3.2015

O kterých skutečnostech účtuje Z obsahového vymezení položek výkazu
organizační
složka
státu zisku a ztráty týkajících se transferů
prostřednictvím
syntetického stanoveného
ve
vyhlášce
účtu 671?
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ČÚS č. 703 Transfery
vyplývají
následující
skutečnosti: Syntetický účet 671 Výnosy vybraných ústředních vládních
institucí z transferů použije organizační
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číslo/rok

otázka

odpověď
složka státu v případě výnosů z titulu
transferů, kdy poskytovatelem transferu
může být subjekt, jak se sídlem
v zahraničí, tak i v tuzemsku. Tento
syntetický účet použije i organizační
složka státu v případě, že se jedná
o předfinancování transferu zejména
z rozpočtu Evropské unie z příslušné
kapitoly státního rozpočtu, kdy tato
organizační složka státu je konečným
příjemcem tohoto transferu.

1.6.9./zveřejněno
dne 13.3.2015

O kterých skutečnostech účtuje Z obsahového vymezení položek výkazu
organizační
složka
státu zisku a ztráty týkajících se transferů
prostřednictvím
syntetického stanoveného
ve
vyhlášce
účtu 675?
č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ČÚS č. 703 Transfery
vyplývají
následující
skutečnosti: Syntetický účet 675 Výnosy vybraných ústředních vládních
institucí z předfinancování transferů
použije organizační složka státu v případě
výnosů
z titulu
poskytnutí
předfinancování transferů poskytovaných
zejména z rozpočtu Evropské unie
z příslušné kapitoly státního rozpočtu,
tedy například v okamžiku předpisu
pohledávky z titulu schválení souhrnné
žádosti.

Pro potřeby web Olomouckého kraje upravila RNDr. Vlasta Vaidová
V Olomouci dne 16. 3. 2015

