Správné zařazení dříví do kvartálu

1.) číselník těžby je z data 25. 9. 2017



faktura je vystavena od neplátce až s datem 2. 10. 2017
faktura je vystavena od plátce z uvedením zdanitelného plnění 4.10.2017

Co s tím? Který datum bude uvedený správně?
podle pravidla „těžba se prokazuje pouze jedním dokladem“ záleží na datech na tomto dokladu.
Pokud je na dokladu DUZP, bereme toto datum.
Teprve až když na dokladu DUZP není, přihlížíme k datu vystavení dokladu.
Ve Tvém případě jsou obě data z října 2017, to je už v podporovaném období a dříví z těchto dokladů
lze dávat do Žádosti.
Další okolnosti na dalších nepředkládaných dokladech se nezohledňují.

2.) a pak ještě, jak by to bylo na konci roku 2018 IV.2018,
dříví vytěžené 12/2018 a faktury těžaři dali se zdan. plněním např 5.1.2019?
tento případ (DUZP 5. ledna 2019) už bude patřit do další etapy dotačního programu někdy v druhý
polovině roku 2020. Do současné etapy dotačního programu bohužel nepatří.

3.)
Žadatelem na kůrovce bude OBEC
Firma provádí práce žadatelům-Obcím na základě smlouvy (tam je popsáno, co všechno), to provádí
průběžně a tak vede i v evidenci, ale fakturu obcím vystavuje např. jen 2x do roka.
Musí žadatelé-OBCE pak práce dokladovat v soupisce 2 pouze těmito fakturami? Nebo mohou využít
jiný způsob-podklady z výroby. Děkuji MN
Na základě obchodní smlouvy vytěžíme a prodáváme dříví od okolních obcí.
Jde o to, že veškerou výrobu (těžba i přiblížení) platíme my jako s.r.o. (na všechno máme v naší
evidenci doklady, číselníky), prodáme
a následně obci zaplatíme hodnotu nakoupeného dříví sníženou o těžební a dopravní náklady.
Takže veškeré doklady o těžbě jsou u nás……. samozřejmě vše je vedeno u nás (OLH) v programu Lesní
evidence.
Jak mám postupovat v tomto případě?
Výtah ze smlouvy
B. ROZSAH
a. dříví je vytěženo na základě plné moci dodavatele.
b. Cenové relace: dodavatel souhlasí se smluvní cenou
c. Tvorba ceny: cena je tvořena následovně – od tržby za dříví dle jednotlivých kontraktů
jsou odečteny veškeré náklady na výrobu a dopravu dříví, vázání vagonů + obchodní
marže. Výsledná cena je cena za dříví uvedená v přiložené faktuře.
obec jako účetní jednotka vedoucí účetnictví prokazuje objem dříví v případě dodavatelského
provedení prací výhradně fakturou. Jiné doklady (třeba z výroby) mohou využít leda pro
doložení kubíků, když ve faktuře nejsou. Ale ten časový okamžik je čistě podle dat na faktuře.

Úmrtí žadatele/úmrtí potencionálního žadatele
v Zásadách je
zemřel-li žadatel nebo zanikl-li žadatel přede dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí finančního
příspěvku, krajský úřad řízení svým usnesením zastaví, pokud do doby vydání rozhodnutí o
poskytnutí finančního příspěvku v řízení nepokračují jeho právní nástupci.
ale pokud žadatel-vlastník zemřel nyní?... ještě ani nezačalo probíhat dědické řízení.
Mohou potencionální dědici žádat? Jaký je postup.
jestli už byl povolán vykonavatel závěti nebo správce pozůstalosti, tak může podle Nového
občanského zákoníku žádat on. Pokud pak do nejpozdějšího termínu pro výplatu žádostí budou známi
právní nástupci, měla by se žádost převést na ně (doufám, že to technicky půjde).

