Dodatok č. 14
Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004
a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
Číslo: MF/025565/2015-421
Ministerstvo financií Slovenskej republiky v nadväznosti na zmenu vo vykazovaní údajov na
účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy mení a dopĺňa metodické usmernenie takto:
1. V Ekonomickej klasifikácii v bode A. PRÍJMY
292027 Iné
Napr. náhrad ušlého zisku, prijatých odvodov (všetky odvody vyplývajúce z
osobitných predpisov, ako sú odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ako aj časť odvodu poistného z povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla); predpísaných mánk a škôd, finančná náhrada vo výške spoločenskej
hodnoty dreviny, ktorá bola vyrúbaná; výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu,
realizácie platobného styku (výnosy z finančných operácií zabezpečovaných
Štátnou pokladnicou znížené o náklady na tieto finančné operácie); obnovy
evidencie pozemkov, úhrad pohľadávok obvinených a odsúdených, náhrad trov
trestného a priestupkového konania, náhrady výkonu väzby a výkonu trestu
odňatia slobody, prepadnuté kaucie a majetok, výnosy regresných náhrad,
výživného na dieťa podľa rozhodnutia súdu, z dedičského konania, produkcie
cukru a izoglukózy (odvádzaných do rozpočtu EÚ ako kompenzácia výdavkov
súvisiacich s ich výberom) a mylné platby. Ďalej sem patrí aj príjem prepadnutej
zábezpeky. Túto podpoložku používa štátna rozpočtová organizácia na zapojenie
zisku z podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu.
2. V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY
637016 Prídel do sociálneho fondu
V tejto podpoložke sa klasifikuje tvorba a čerpanie sociálneho fondu podľa
zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov.
Tie subjekty verejnej správy, ktoré majú pre účely sociálneho fondu zriadený
osobitný účet v banke, klasifikujú na tejto podpoložke tvorbu sociálneho fondu.
Ak subjekty verejnej správy vedú sociálny fond na osobitnom analytickom účte,
na tejto podpoložke sa klasifikuje čerpanie sociálneho fondu.
637200 Ostatné
Uvedenú podpoložku používa kapitola Všeobecná pokladničná správa pri
rozpočtovaní výdavkov vzhľadom na jej osobitné postavenie.
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3. V Ekonomickej klasifikácii v bode C. FINANČNÉ OPERÁCIE
453

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov
Používajú subjekty verejnej správy s výnimkou štátnej rozpočtovej organizácie na
zapojenie zostatkov finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov do
rozpočtu.

Radovan Majerský
generálny riaditeľ sekcie
rozpočtovej politiky
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