11/2016 Dotace, transfer - nezařazení částky na účet 403
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(1) Obec v rámci své vlastní kontroly zjistila, že v roce 2012 došlo k zaúčtování vybrané
investiční dotace na účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů,
namísto účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 150 000 Kč.
(2) Opravy účetních záznamů provádí obec tak, aby bylo možné určit osobu odpovědnou
za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného účetního
záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě.
(3) Částku investiční dotace musí obec doevidovat na příslušnou kartu majetku, které
se příslušný dotační titul týká.
11. 1 Opravy předcházejících účetních období v nevýznamné výši
(1) V případě opravy skutečnosti, k jejímuž zaúčtování nebo nezaúčtování došlo v roce 2012,
jejíž správné zaúčtování by ovlivnilo výši výsledku hospodaření za toto účetní období a kdy
částka této opravy není významná, účtuje obec stejným způsobem, jakým by účtovala
o původním účetním případu.
11. 1. 1 Zaúčtování opravy dotace z roku 2012
SU
AU
§
položka ZJ
672*
03xx - 09xx
403
03xx - 06xx

UZ

MD
150 000

D
150 000

*Pozn.: U SU 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů nelze užít AU 07xx.

11. 1. 2 Od data zařazení dopočítat rozpuštění transferu v rámci odpisování daného majetku
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11. 2 Opravy předcházejících účetních období ve významné výši
Jednalo by se o opravu dotace z roku 2012, která by byla významná a ovlivnila by v roce 2012
výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše
dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 000 Kč.
Takovéto opravy jsou zaúčtovány prostřednictvím účtu 408 - Opravy předcházejících účetních
období.
11. 2. 1 Zaúčtování opravy dotace z roku 2012
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11. 2. 2 Od data zařazení dopočítat rozpuštění transferu v rámci odpisování daného majetku
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11. 3 Závěrem
Tento doporučený postup nevyjadřuje jediný možný způsob účtování v souladu s předpisy
v oblasti účetnictví platnými a účinnými pro rok 2016 a není právně závazný, neboť k závazným
výkladům (stanoviskům) právních předpisů je oprávněn pouze příslušný soud a zároveň tato
informace není radou dle § 2950 občanského zákoníku.
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