Podrobná anotace kurzu
Rozhodování ve věcech místních poplatků
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo Sokolovská 215, Praha-Vysočany zastávka
Vysočanská, Nádraží Vysočany parkování
v NC Fénix

Cena

Lektor

Mgr. Hana Krejčíková

Termín 18. června 2020, 9:00 - 15:00

1 990 Kč (Pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní plus DPH 21 %)

V rámci přenesené působnosti vybírají obecní úřady poplatky dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. S ohledem na množství úkonů, které úřední osoby v rámci své činnosti provádí,
může být obtížné vyznat se ve všech právních předpisech, jenž pro svou činnost potřebují. Proto
kurz nabízí ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona o místních poplatcích se
zaměřením na aplikační problémy.

Cíle kurzu
Cílem kurzu je, aby se účastníci na jeho konci orientovali v problematice vyměřování a výběru
místních poplatků s důrazem na orientaci v zákoně o místních poplatcích a postupy dle zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Dotazy účastníků k probíranému tématu a náměty na upřesnění obsahu semináře lze zasílat max.
3 dny před konáním semináře na kontaktní e-mail info@kolumbuspm.cz s uvedením názvu a
termínu semináře.

Lektor kurzu
Mgr. Hana Krejčíková
Právnička s mnoholetou praxí v oblasti daňového práva se zkušenostmi
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Obsah kurzu
· Správa poplatků
o Prameny práva pro oblast místních poplatků
o Zásady poplatkového řízení a zásady správy místních poplatků
- zásada zákonnosti, zásada legální licence, zásada spolupráce, zásada vstřícnosti apod.
o Postupy při správě místních poplatků
- vyhledávací činnost, místní šetření, postup k odstranění pochybností, daňová kontrola apod.
o Ochrana osobních údajů (v souvislosti s GDPR)
· Zavedení poplatků obecně závaznou vyhláškou
o Zákonné zmocnění
o Zavedení poplatků
o Stanovení poplatků paušální částkou
o Stanovení osvobození od poplatků
· Předmět místních poplatků
o Jednotlivé druhy místních poplatků dle zákona o místních poplatcích:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek z pobytu,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného,
e) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,
f ) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
g) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu
nebo kanalizace.
· Vyměření poplatků
o Subjekt poplatku (fyzické a právnické osoby, vč. nezletilí poplatníci)
o Ohlašovací povinnost
o Základ poplatku
o Sazba poplatku
o V jaké situaci se vydává platební výměr popř. hromadný předpisný seznam
o Zákonné náležitosti rozhodnutí
o Odůvodnění rozhodnutí
o Opravné prostředky (lhůta, náležitosti, postup odvolacího orgánu apod.)
· Úlevy a osvobození od poplatku
o Rozdíl mezi úlevou a osvobozením
o Kritéria pro osvobození od poplatku
- osvobození personální;
- osvobození věcné (např. z titulu charakteru akce).
o Lhůta pro ohlášení nároku na osvobození
o Podmínky stanovení osvobození v OZV
· Placení poplatků
o Prominutí poplatku
o Podmínky pro prominutí poplatku
o Splatnost poplatku
o Způsoby úhrady správního poplatku
- Jak postupovat v případě, že je správní poplatek uhrazen nesprávným způsobem
o Posečkání úhrady poplatku
· Následky porušení povinností při správě místních poplatků
o Zvýšení místního poplatku
o Pořádkové pokuty
o Pokuty za nesplnění povinností nepeněžité povahy
o Vymáhání nedoplatků na poplatcích
· Diskuse
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