Podrobná anotace kurzu
Aplikace daňového řádu pro úředníky
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Cena

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

Lektor

Mgr. Hana Krejčíková

Termín 7. července 2020, 9:00 - 15:00

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

V rámci své přenesené působnosti jsou obecní úřady správci poplatku dle zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích. V souladu s legislativní zkratkou „daň“, která v sobě zahrnuje i poplatky,
jsou tak obce při rozhodování ve věcech místních poplatků v postavení správce daně. Z tohoto
důvodu je pro činnost úředních osob spravujících agendu místních poplatků nezbytná orientace
v procesním předpise, jež na danou problematiku dopadá, a sice v zákoně č. 280/2009 Sb.,
daňový řád.

Cíle kurzu
Proto si tento kurz klade za cíl, aby si jeho účastníci osvojili systematiku daňového řádu pro lepší
orientaci v něm. Srozumitelnou formou budou účastníci seznámeni s jednotlivými částmi právního
předpisu, jejich užitím na skutkový stav a výjimkami z aplikace upravenými zákonem o místních
poplatcích.
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.
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Obsah kurzu
· Správa daní
o Správa daní je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich
úhrady. Přestože se může zdát, že daňový řád je závazný pouze pro orgány finanční správy,
jejichž hlavním úkolem je výběr daní v užším slova smyslu, daňový řád se podpůrně použije
i v rámci činností dalších orgánů veřejné správy. Proto bude v rámci této části vymezen:
- rozdíl mezi správním a daňovým řízením;
- aplikační přednost jednotlivých předpisů;
- Použití správního řádu v rámci daňového řízení apod.
· Zásady daňového řízení
o Závaznost
o Význam pro daňové řízení
- zásada zákonnosti
- zásada legální licence
- zásada hospodárnosti a vstřícnosti
- zásada součinnosti
- zásada proporcionality apod.
· Postupy při správě poplatků a související úkony
o Vyhledávací řízení, vysvětlení
o Postup k odstranění pochybností
o Daňová kontrola
o Doručování
o Lhůty:
- Počítání času
- Zachování lhůty
- Navrácení lhůty v předešlý stav
- Prodloužení lhůty apod.
· Vyměření poplatků
o Rozhodnutí – platební výměr
o Náležitosti rozhodnutí
o Lhůta pro stanovení daně
· Placení poplatků
o Přeplatek, nedoplatek
o Způsob placení poplatků
o Posečkání
o Lhůta pro placení poplatku
· Opravné prostředky
o V rámci této části se budu zabývat výkladem jednotlivých druhů opravných prostředků
upravených daňovým řádem a jejich aplikací pro účely poplatkového řízení:
- Odvolání
- Přezkum
- Obnova řízení
- Námitka
- „Stížnost“
· Sankce dle daňového řádu
o Daňový řád upravuje nejeden následek porušení povinností při správě daní, nicméně ne
všechny tyto „sankce“ jsou přenositelné též pro poplatkové řízení. V průběhu výkladu tedy
budou rozebrány následky porušení povinností dle daňového řádu a jejich použití pro výběr
poplatků.
- Pořádková pokuta
- Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
- Úroky, penále apod.
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Obsah kurzu
· Vymáhání poplatku
o Způsoby vymáhání poplatků
o Exekuční titul
o Daňová exekuce
- postižením majetkových práv
- prodejem movitých věcí
- prodejem nemovitých věcí
· Diskuse

Lektor kurzu
Mgr. Hana Krejčíková
Právnička s mnoholetou praxí v oblasti daňového práva se zkušenostmi
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