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   П Р О Т О К О Л   №  3
от заседание на комисия “Бюджет и финанси”,
проведено на  15 януари  2013 г.



ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО:	Румен Георгиев – за председател
Каролина Неделчева 
Камен Иванов


ОТСЪСТВАТ: Михаил Кожарев и Димитър Узунов

От администрацията на ВСС присъстваха: Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет”, Елисавета Илиева – н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител и Цветанка Тиганчева – ст. експерт - юрисконсулт.


1. ОТНОСНО: Проект на Указания относно прилагането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС да приеме следното решение:
ОДОБРЯВА указания до органите на съдебната власт относно прилагането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица, с които се допълва и изменя счетоводната политика на съдебната система за текуща счетоводна отчетност и съставяне на годишни финансови отчети /приета с решение на ВСС по протокол № 6/17.02.2011 г., доп. с решение на ВСС по протокол № 9/01.03.2012 г., доп. с решение на ВСС по протокол № 17/19.04.2012 г./


2. ОТНОСНО: Доклад от Елисавета Илиева – Н-к отдел „Счетоводство и методология”, той и Главен счетоводител на ВСС във връзка с ДДС №12 и ДДС №14 на Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище” относно изготвянето и представянето на отчетите за касово изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2012 г. и годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2012 г., и проект на писмо.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ ДДС № 12/21.12.2012 г. и ДДС № 14/21.12.2012 г. на Министерство на финансите относно изготвянето и представянето на отчетите за касово изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2012 г. и годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2012 г.
2. ОДОБРЯВА проект на писмо до органите на съдебната власт относно изготвяне и представяне на годишните финансови отчети към 31.12.2012 г.
3. ОПРЕДЕЛЯ срок за представяне на годишния финансов отчет на Прокуратура на Република България, не по - късно от 13.02.2013 г.


3. ОТНОСНО: Включване на допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на ВСС на 17.01.2013 г.

Комисия „Бюджет и финанси”
Р Е Ш И :

Предлага на ВСС следните допълнителни точки към обявения дневен ред за заседанието на 17.01.2013 г.

1. Указания относно прилагането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица.






ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
КОМИСИЯ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”: /П/
           
           							РУМЕН ГЕОРГИЕВ





