Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Obec Červená Třemešná
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-16472/APR/2021
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Počet svazků:
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Rozpočtové opatření na rok 2021 č. 1202
Na základě rozhodnutí ministerstva financí č. j. MF-10645/2021/1201-9 provádíme toto rozpočtové
opatření:
Zvyšuje se rozpočet celkem o částku

6 795,60 Kč
v příjmech

pol. 4111

ÚZ 98 037

Zákon č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, stanovil Ministerstvu
financí povinnost poskytnout obcím a krajům v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního
bonusu pro rok 2021 příspěvek ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa
státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto zákona na jejich daňové
příjmy.
Konkrétně je tato problematika upravena v § 17 až § 22 citovaného zákona.
V souladu s ustanovením § 18 obdrží obce příspěvek na základě platné prováděcí
vyhlášky č. 358/2020 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního
hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.
Jedná se o příspěvek ze státního rozpočtu za bonusové období od 1. února 2021 do
31. března 2021.
Příspěvek není účelově určen a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021.
Obce tyto prostředky přijmou plusovým zápisem na položce 4111.
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Poukázané peněžní prostředky budou zařazeny pod nový účelový znak:
• UZ 98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok
2021;
Jelikož jde o poskytnutí neúčelového příspěvku nebudou se účelovým znakem označovat
výdaje.
Obce příjem účtují prostřednictvím syntetického účtu 672 – Výnosy vybraných místních
vládních institucí z transferů.

Ing. Milan Zilvar
Vedoucí oddělení výkaznictví a financování obcí
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