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Táto smernica sa vydáva za účelom spresnenia postupu pri odpise daňových
pohľadávok.
Článok č. 1
Všeobecné ustanovenia
Vnútroorganizačná smernica je vypracovaná v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) v sústave územných orgánov a zákona 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Článok č. 2
Základné pojmy
Daňová pohľadávka - pohľadávka správcu dane na dani do lehoty splatnosti dane.
Daňový subjekt - je právnická alebo fyzická osoba povinná platiť dane na základe
rozhodnutia správcu dane.
Správca dane - sa pre účely tejto smernice podľa zákona rozumie obec Dubník
Daňou (poplatok) – je finančné plnenie zo strany daňovníka, ktorú rozhodnutím
vyrubuje správca dane.
Daňový dlžník – právnická alebo fyzická osoba, ktorá si nesplnila svoju daňovú
povinnosť v lehote splatnosti.
Výzva – upozornenie daňovníka na nesplnenie si povinnosti zaplatiť daň.
Článok č. 3
Výzva
Ak daňový subjekt nezaplatil daň alebo poplatok v stanovenej lehote, správca dane
ho vyzve na zaplatenie dane v náhradnej lehote. Správca dane je povinný v tejto
výzve upovedomiť daňový subjekt o následkoch nezaplatenia dane alebo poplatku.
Proti výzve možno podať námietku do 15 dní od jej doručenia. Podanie námietky
nemá odkladný účinok.
Ak daňový subjekt nezaplatil vyrubenú daň alebo poplatok a nereagoval ani na prvú
výzvu zaslanú správcom dane, správca mu doručí druhú výzvu na zaplatenie
v lehote do 30 dní od uplynutia dátumu stanoveného v prvej výzve.

Doručenie výzvy sa považuje za úkon vykonaný a vyberanie dane.
Ak daňový subjekt nereagoval ani na jednu výzvu, správca dane začne vymáhať
vyrubenú daň alebo poplatok ďalšími možnými zákonnými cestami.
Článok č. 4
Odklad platenia a povolenie splátok
Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť odklad platenia dane,
ktorej správu vykonáva, alebo povoliť platenie tejto dane v splátkach v prípade, ak
by bolo neodkladné zaplatenie dane spojené s vážnou ujmou daňového subjektu.
Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť
najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti
vyrubenej dani.
Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť
najskôr odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo
rozhodnutia o povolení platenia dane v splátkach.
Proti rozhodnutiu o odklade platenia dane alebo rozhodnutiu o platení dane v
splátkach nemožno podať odvolanie. Ak daňový subjekt nesplní podmienky určené
v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí o povolení
platenia dane v splátkach, ďalší odklad platenia dane alebo platenie dane v
splátkach správca dane môže povoliť, iba ak uplynulo najmenej päť rokov odo dňa,
ktorý bol v poslednom rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v
poslednom rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach určený ako deň, keď
mala byť daň zaplatená.
Článok č. 5
Odpustenie daňového nedoplatku
Správca dane môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická osoba, povoliť
úľavu na dani alebo odpustiť daňový nedoplatok na dani, ak by jeho vymáhaním
bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb odkázaných na jeho
výživu. Splnenie tejto podmienky je daňový dlžník povinný preukázať.
Odpustenie daňového nedoplatku môže byť viazané na podmienky, najmä na
povinnosť zaplatiť časť daňového nedoplatku v určenej lehote.
Článok č. 6
Odpísanie daňového nedoplatku
Daňový nedoplatok môže správca dane odpísať z vlastného podnetu, ak je
nevymožiteľný, takýto daňový nedoplatok sa môže odpísať rozhodnutím najskôr po
uplynutí šiestich rokov po skončení roka, v ktorom tento daňový nedoplatok
vznikol.

Za nevymožiteľný daňový nedoplatok sa považuje:
a) jeho vymáhanie od daňového dlžníka alebo od iných osôb, od ktorých mohol byť
vymáhaný, je bezvýsledné,
b) majetkové pomery daňového dlžníka by neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu
daňového nedoplatku,
c) majetok daňového dlžníka nepostačuje ani na pokrytie exekučných nákladov a
hotových výdavkov podľa § 149 a správca dane rozhodnutím zastaví alebo
čiastočne zastaví daňové exekučné konanie,
d) je jeho vymáhanie spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že ďalšie
vymáhanie by neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku,
alebo
e) daňový dlžník zomrel a dedičstvo pripadlo štátu alebo daňový nedoplatok alebo
jeho časť nemohol správca dane uspokojiť vymáhaním na dedičoch
f) jeho výška v úhrne za všetky dane nepresahuje 180 eur.
Správca dane z vlastného podnetu rozhodnutím odpíše daňový nedoplatok podľa článku
6 bod e) ku dňu vydania rozhodnutia o odpísaní.
Správca dane z vlastného podnetu odpíše daňový nedoplatok ku dňu zániku daňového
subjektu.
Odpísaním daňového nedoplatku podľa článku 6 body a) – d), f) odpísaním nezaniká,
správca dane ho vykazuje v pomocnej evidencii.
Správca dane odpíše daňový nedoplatok aj v prípadoch podľa Zákona č. 563/2009 Z.z.
(daňový poriadok) podľa § 62, § 84.
Rozhodnutie o odpísaní daňového nedoplatku sa nedoručuje a je právoplatné dňom jeho
vydania. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
Článok č. 7
Premlčanie práva vybrať a vymáhať daňový nedoplatok
Právo vybrať a vymáhať daňový nedoplatok je premlčané po šiestich rokoch po
skončení roka, v ktorom daňový nedoplatok vznikol.
Ak je vykonaný úkon na vyberanie, zabezpečenie alebo vymáhanie daňového
nedoplatku, premlčacia doba začína plynúť znovu po skončení kalendárneho roku,
v ktorom bol daňový dlžník o tomto úkone upovedomený, daňový nedoplatok je však
možné vybrať a vymáhať najneskoršie do dvadsiatich rokov po skončení roka, v ktorom
daňový nedoplatok vznikol.

Ing. Jozef Ostrodický
starosta obce Dubník

