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

Parametry kurzu
Místo

Cena

u zastávky MHD Karolina

Lektor

Mgr. Hana Krejčíková

Termín 11. září 2020, 9:00 - 15:00

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

V rámci své činnosti vybírají správní úřady správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, pokud jsou věcně příslušné k provedení zpoplatněného úkonu dle sazebníku. S
ohledem na množství úkonů, jež úřední osoby v rámci své činnosti provádí, může být obtížné
vyznat se ve všech právních předpisech, jenž pro svou činnost potřebují. Kurz nabízí ucelený
výklad jednotlivých ustanovení zákona o správních poplatcích se zaměřením na problémy při
jeho aplikaci.

Cíle kurzu
Cílem kurzu je, aby se jeho účastníci na konci orientovali v problematice vyměřování a výběru
správních poplatků s důrazem na orientaci v sazebníku, jež je přílohou zákona upravujícího
správní poplatky, a to s ohledem na výjimky uvedenými u jednotlivých položek.
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 poplatků
o Legislativní zkratka „daň“
o Poplatek vs. daň – rozdíl mezi daní a poplatkem
o Rozpočtové určení poplatků
o Konstrukční prvky správních poplatků
o Předmět správních poplatků
- za řízení
- za jednotlivé správní úkony
o Poplatníci správního poplatku
· Vyměření správního poplatku
o Vyměření správního poplatku platebním výměrem
o Postup při vyměření poplatku v nesprávné výši
o Lhůta pro vyměření správního poplatku
· Placení správních poplatků
o Splatnost správních poplatků
o Výzva k úhradě správního poplatku
o Způsob úhrady správních poplatků
- měna, přepočet, kolkové známky apod.
o Výjimky z placení správního poplatku
o Následky nezaplacení správního poplatku
· Zvýšení či snížení správního poplatku, osvobození od poplatku
o Okolnosti, za kterých lze poplatek snížit
o Podmínky, kdy je možné poplatek zvýšit
o Úkony, jež nejsou předmětem poplatku
o Osvobození:
- osobní,
- věcné,
- ad hoc.
· Vrácení poplatku
o Žádost o vrácení poplatku
o Důvody pro vrácení poplatku
o Rozhodnutí o vrácení poplatku
o Opravné prostředky
o Lhůta pro vrácení správního poplatku
· Sazby poplatků (Sazebník)
o Struktura sazebníku
- Odvětví
- Položky
o Výčet správních úkonů
o Zmocňovací ustanovení
· Vztah zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích k
o jiným předpisům upravujícím správní poplatky
o k daňovému řádu

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