2
Krajský úřad Libereckého kraje
Ekonomický odbor
file_0.jpg


file_1.wmf


file_2.jpg

file_3.wmf

file_4.jpg

file_5.wmf


1
Zprávy ekonomického odboru č. 14/2009
5. října 2009

zpracovala:
Jana Šímová
telefon:
485 226 530
e-mail:
jana.simova@kraj-lbc.cz" jana.simova@kraj-lbc.cz
WEB:
ekonomika.kraj-lbc.cz


Daňové  výnosy obcí 2009 - tvorba rozpočtu na rok 2010 

     	V souvislosti s platným zněním zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní),  vydalo Ministerstvo financí podle § 4 odst. 9 po dohodě s Českým statistickým úřadem a Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním vyhlášku č. 276/2009 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, s účinností od 1. září 2009. 
            Příloha vyhlášky č. 276/2009 Sb. (= příloha č. 1 k ZEO č. 14/2009) je uvedena ve formátu pdf (ve formátu excel není k dispozici). Konkrétní údaje jsou uvedeny na stranách č. 57 až 58 - obce okresu Česká Lípa, na stranách 58 až 59 – obce okresu Jablonec nad Nisou, na stranách 59 až 60 – obce okresu Liberec, na stranách 60 až 61 – obce okresu Semily. Počet obyvatel a výměra katastrálních území obcí a měst je uvedena k datu 1.1.2009, počet zaměstnanců k 1. 12. 2008.
          Přílohou č. 2 k tomuto materiálu je přehled daňových výnosů předpokládaných v roce 2010, zpracovaný Ministerstvem financí ČR, na jehož základě byl návrh zákona o SR na rok 2010 zpracován (včetně balíčku schváleného 25.09.2009 a novely DPH).
          Vzhledem k vývoji daňových příjmů některých obcí Libereckého kraje za období leden – srpen 2009 upozorňujeme na povinnost provést úpravu rozpočtu, hrozí-li vznik rozpočtového schodku (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,   § 16 odst. 4).



                                                                                                Ing. Ilja Štěpánek
                                                                                        vedoucí ekonomického odboru   


Přílohy: 
č. 1 - Příloha k vyhlášce č. 276/2009 Sb. (pdf)
č. 2 - Výhled očekávaných daňových výnosů v roce 2010
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