Podrobná anotace kurzu
Právní a praktické aspekty místních poplatků z pobytu
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky

Parametry kurzu
Místo

Cena

u zastávky MHD Karolina

Lektor

Mgr. Hana Krejčíková

Termín 26. 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 z pobytu, jež upravuje zákon 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 příslušných ustanovení zákona o místních
poplatcích, která na danou problematiku dopadají, se zaměřením na situace, jež v praxi
způsobují aplikační problémy.

Cíle kurzu
Cílem kurzu je, aby se účastníci na jeho konci orientovali v problematice vyměřování a výběru
místních poplatků ze psů s důrazem na jeho úpravu v zákoně o místních poplatcích a použití
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.
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Obsah kurzu
· Správa poplatků z pobytu
o Úvod do problematiky místních poplatků;
o Funkce poplatku;
o Význam poplatku;
o Konstrukční prvky poplatku z pobytu
· Plátce a poplatník poplatku z pobytu
o Vymezení osoby poplatníka
o Vymezení osoby plátce
· Předmět poplatku
o pozitivní vymezení
o negativní vymezení
o Vybrané problémy při vybírání poplatků z pobytu
· Sazba a placení poplatku
o Způsob placení poplatku
o Splatnost poplatku
o Pořadí úhrady poplatku
o Výše poplatku (maximální výše poplatku)
· Osvobození od poplatku
o Důvody pro osvobození od poplatku
- sociální;
- z důvodu věku;
- plnění služebních či pracovních úkolů;
- další.
· Evidenční povinnost
o Způsob vedení evidence;
o Evidované údaje;
o Problematika GDPR.
· Vyměření poplatku
o Platební výměr X hromadný předpisný seznam
o Zákonné náležitosti rozhodnutí
o Odůvodnění rozhodnutí
o Lhůta pro stanovení místního poplatku
· Opravné prostředky
o Druhy opravných prostředků
o Lhůty (pro podání odvolání, doplnění odvolání apod.)
o Náležitosti odvolání
o Postup správce poplatku, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno:
- autoremedura;
- postoupení odvolacímu orgánu.
· Diskuse

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