SPRÁVA O STAVE DAŇOVÝCH NEDOPLATKOV K 30.6.2015 SPOLU
S KONTROLOU DODRŽANIA USTANOVENÍ INTERNEJ SMERNICE O POSTUPE
PRI VYMÁHANÍ DAŇOVÝCH NEDOPLATKOV

Predmet kontroly: Dodržanie internej smernice č. 23/2014 o postupe pri vymáhaní daňových
nedoplatkov, ako aj relevantnej právnej úpravy, kontrola splnenia uznesení OZ a kontrola
stavu daňových nedoplatkov.
Kontrolované obdobie: I. polrok 2015
Termín vykonania kontroly: 1.9 – 11.9.2015
Použité doklady:
- Zoznam dlžníkov
- Prehľad platieb dlžníkov
- Stav daní a poplatkov podľa Urbisu
- Rozhodnutia o vyrúbení dane
- Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku
- Upomienka na zaplatenie daňového nedoplatku
Následná finančná kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok
2015.
Úvod
Kontrolu stavu daňových nedoplatkov vykonávam každý pol rok vzhľadom na problematický
výber miestnych daní a miestneho poplatku. Počas môjho pôsobenia v pozícií hlavného
kontrolóra som predniesol doposiaľ 3 správy a to na 24. Zasadnutí OZ konanom dňa
18.12.2013; 28. Zasadnutí OZ konanom dňa 25.6.2014 a na 2. Zasadnutí OZ konanom dňa
28.1.2015. Na základe vykonaných kontrol boli obecným zastupiteľstvom prijaté nasledovné
uznesenia:
Uznesenie č. 483 prijaté na 24. Zasadnutí OZ dňa 18.12.2013:
Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch ukladá pristúpiť k daňovému exekučnému
konaniu pri vymáhaní daňových nedoplatkov od 01/2014; OZ predkladať polročne správu
o výsledkoch.
Uznesenie č. 508 prijaté na 25. Zasadnutí OZ dňa 26.2.2014:
Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch schvaľuje Internú smernicu č. 24/2014
Zásady postupu pri vymáhaní daňových nedoplatkov.
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Uznesenie č. 43 prijaté na 2. Zasadnutí OZ dňa 28.1.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch schvaľuje odpísanie prekludovaných
daňových nedoplatkov v celkovej výške 128 251,11 €.

PREHĽAD STAVU DAŇOVÝCH NEDOPLATKOV K 30.6.2015



Daň z nehnuteľností

Výška nedoplatkov na dani z nehnuteľností bola začiatkom roku na hodnote 180 595,48 €.
Avšak tento rok došlo k preklúzií časti daňových nedoplatkov a to v celkovej hodnote
128 251,11 €. Z tohto dôvodu obec prestala zarátavať tieto nedoplatky do celkovej výšky
nedoplatkov na daniach z nehnuteľností.
K 30.6.2015 obec eviduje nedoplatky na dani z nehnuteľností vo výške 50 647,85 € (za rok
2014 vznikli nedoplatky vo výške 5 448,8 €). Do tejto sumy však nie sú zarátané nedoplatky
vzniknuté za I. polrok 2015 nakoľko mnoho daňových poplatníkov spláca daň z pozemkov až
ku koncu roku napriek skoršej splatnosti jednotlivých splátok, ako aj faktu že najväčšia časť
splátky 46 % z dane platí daňovník, ktorý prevádzkuje poľnohospodársku výrobu až k 30.11.
Z tohto dôvodu by mohla byť výška nedoplatku len pre I. polrok 2015 zavádzajúca.
K 30.6.2015 bolo uhradené 1 696,52 € za daňové nedoplatky vzniknuté v predchádzajúcich
rokoch.



Poplatok za komunálny odpad

Poplatok za komunálny odpad predstavuje dlhodobo najproblematickejšiu časť výberu
miestnych daní a poplatkov. K 30.6.2015 obec vedie nedoplatky za minulé roky (2014
a staršie) vo výške 96 371,76 €. V roku 2015 bolo uhradených 2 489,95 € za nedoplatky
vzniknuté z predchádzajúcich rokov.
Platenie poplatku za komunálny odpad je rozvrhnuté na 4 splátky – k 30.6.2015 bola splatná
polovica určeného predpisu na rok 2015 t.j. 19 921,96 €, platba k 30.6.2015 14 308,88 €.
Nedoplatok za I. polrok 2015 je 5 613,08 €.
Obec má vo VZN určené, že ak ročný poplatok za komunálny odpad nepresahuje 16.59 € je
splatný naraz do 31.3 (§ 5 ods. 1 písm. b) VZN o určení náležitostí miestneho poplatku za k.
o.). Obec má však uzavretú zmluvu so Slovenskou poštou o platení poplatku cez SIPO, kde je
určené, že sa platí uvedený poplatok v 4 splátkach, bez ohľadu na jeho výšku. Z tohto dôvodu
by bolo vhodné zrušiť uvedenú časť VZN, nakoľko všetky platby sú delené na 4 splátky, bez
ohľadu na výšku poplatku.
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Daň za psa

Nedoplatky na dani za psa boli k 30.6.2015 vo výške 1 764,14 € z toho za rok 2014 611,11 €.
Vo výške nedoplatkov nie sú zahrnuté nedoplatky za I. polrok 2015 (948,32 €). K 30.6.2015
bolo uhradených 87,44 € za nedoplatky vzniknuté z predchádzajúcich rokov.

KONTROLA DODRŽANIA USTANOVENÍ INTERNEJ SMERNICE Č. 23/2014

Výzva na zaplatenie daňového nedoplatku spĺňa náležitosti v zmysle § 80 ods. 1 zákona č.
563/2009 o správe daní (daňový poriadok). V zmysle čl. 5 internej smernice č. 24/2014 –
Zásady postupu pri vymáhaní daňových nedoplatkov, správca dane (obec, prostredníctvom
referátu správy daní) vyzve daňový subjekt najneskôr do 30 dní od uplynutia doby príslušnej
splátky, aby daňový nedoplatok zaplatil. Pri kontrole zasielania výzvy na zaplatenie daňového
nedoplatku pre nedoplatky vniknuté v roku 2015, bolo zistené, že sa neposielali v danej
lehote, avšak posielali sa až po splatnosti druhej splátky (pri poplatku za komunálny odpad,
ktorý sa platí v 4 rovnakých splátkach). Hoci je takýto postup v rozpore so smernicou,
nejedná sa o závažné porušenie, nakoľko výzvy boli už rozposlané a to po uplynutí lehoty
splatnosti druhej splátky t.j. po 30.6.
K ďalšiemu kroku a to zostaveniu výkazu daňových nedoplatkov (v zmysle čl. 5 ods. 3
smernice do 15 dní od skončenia náhradnej lehoty určenej vo výzve) a následnému zisťovaniu
platiteľa mzdy (čl. 5 ods. 2 do 30 dní od doručenia výzvy) na ústredí sociálnej poisťovne už
nedošlo.
K dnešnému dňu t.j. 10.9.2015 referát daní nepristúpil ani k jednej exekúcií už či formou
daňového exekučného konania alebo exekúcie v zmysle zákona č. 233/1995 o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti.

Navrhované opatrenia:
- Zrušiť § 5 ods. 1 písm. b) VZN o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad.

13.9.2015

....................................
JUDr. Marek Keller
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