Kontrola plnenia daňových príjmov, vymáhanie daňových pohľadávok za rok 2018

Hlavný kontrolór obce Podbiel, Ing. Miroslav Bulla, v súlade s § 18f, ods. 1 pís. d
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov predkladám
Obecnému zastupiteľstvu obce Podbiel

Kontrolu vykonal:
Predmet kontroly:
Kontrola bola vykonaná:
Kontrolované obdobie:

Správu o výsledku kontroly č. 6/2019
Kontrola plnenia daňových príjmov
Ing. Miroslav Bulla, hlavný kontrolór obce Podbiel
plnenie daňových príjmov, vymáhanie daňových
pohľadávok za rok 2018
- 20. novembra 2019
- 2018

Kontrola bola vykonaná s odvolaním sa na ust. § 18d a ust. § 18e zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe Plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Podbiel na II. polrok 2019 schváleného dňa 13. júna 2019.
Obec Podbiel má vydané všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a o
podmienkach určovania a vyberania daní č. 4/2014 zo dňa 6. novembra 2014. Na území obce
Podbiel sú zavedené nasledovné dane:
a) daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:
1) daň z pozemkov,
2) daň zo stavieb,
3) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“)
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje
Zdaňovacím obdobím miestnych daní podľa písm. a/, b/, e/ a f/ je kalendárny rok.
Oslobodenie od dane z nehnuteľnosti
1) Správca dane oslobodzuje od platenia dane z pozemkov za zdaňovacie obdobie:
a) pozemky, na ktorých je cintorín,
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.
2) Správca dane znižuje daň zo stavieb a bytov na:
a) 80% daňovej povinnosti za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve držiteľov
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,
b) 80% daňovej povinnosti za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb
starších ako 75 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
Oslobodenie od dane za psa
Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
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c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
V mesiaci november 2019 bola vykonaná kontrola výberu daní za nehnuteľnosti, za
psy, za užívanie verejného priestranstva a za ubytovanie. Daň za predajné automaty a
nevýherné hracie prístroje sa v obci nevyberá.
Výber dane z nehnuteľností a dane za psy prebiehal po celý rok 2018. V rozpočte obce
na rok 2018 boli rozpočtované príjmy za daň z nehnuteľností (pozemky 12068,- €; stavby
21345,- €; z bytov 128,- €) spolu v sume 33541,- €. Prevod pohľadávky z minulých rokov bol
45,62,- €. Príjem dane z nehnuteľnosti bol 33344,06 €. Predpis na zaplatenie dane z
nehnuteľností pre rok 2018 bol 33997,79- €. Ku dňu kontroly bola evidovaná neuhradená
pohľadávka na dani zo stavieb za rok 2018 vo výške 22,98 €. Ďalej je evidovaná
pohľadávka z pred roka 2017 vo výške 25,53 €, ktorú sa dlhodobo nedarí riešiť aj napriek
opakovaným výzvam.
V rozpočte obce na rok 2018 boli rozpočtované príjmy za daň za psa v sume 1040,- €.
Prevod pohľadávky z minulých rokov bol 21,- €. Príjem dane za psa bol 997,75 €. Predpis na
zaplatenie dane za psa pre rok 2018 bol 1097,75 €. Ku dňu kontroly bola evidovaná
neuhradená pohľadávka na dani za psa za rok 2018 vo výške 7,- € a pohľadávka z roku 2017
vo výške 21,- €.
Výber dane za užívanie verejného priestranstva prebiehal po celý rok 2018. V
rozpočte obce na rok 2018 boli rozpočtované príjmy za užívanie verejného priestranstva v
sume 500,- €. Príjem dane užívanie verejného priestranstva bol 560,- €.
Z výberu dane za ubytovanie na rok 2018 boli rozpočtované príjmy v sume 300,- €.
Príjem dane za ubytovanie bol 305,75 €.
Kontrolou bolo zistené:
Dane z nehnuteľností a za psy nie sú doplatené ani za minulé obdobia a nebolo pristúpené
k žiadnym sankciám.
Subjekty poskytujúce ubytovanie si neplnili povinnosť vyplývajúcu z VZN č 4/2014 a to tým
že nepredložili príjmové pokladničné doklady s výkazom o počte ubytovaných do 15 dňa
kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku v ktorom daňová povinnosť vznikla. Ku
dňu kontroly 20.11.2019 nepredložili potrebné doklady za rok 2018 traja poskytovatelia
ubytovania a neboli obcou vyzvaný na splnenie povinnosti.

Návrh riešenia:
Neplatičom, ktorí nezaplatili a neplatia dane treba zaslať výzvu na zaplatenie pohľadávky
v čo najkratšom čase od zistenia nesplnenia daňovej povinnosti, pričom budú oboznámení, že
ďalším postupom bude začatie exekučného konania.
Využiť možnosť zverejniť zoznam daňových nedoplatkov ktoré presiahli sumu 160,- € u FO
a 1600,- € u PO.
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V prípade nepredloženia potrebných dokladov poskytovateľmi ubytovania v stanovenej
lehote, zaslať výzvu na úhradu poplatkov, tak aby nedochádzalo aj k vyše ročnému
omeškaniu s úhradou poplatkov.

Správa bola vypracovaná dňa 25. novembra 2019.
Vypracoval: Ing. Miroslav Bulla – hlavný kontrolór obce Podbiel
(Meno, priezvisko a funkcia))

......................................
(podpis)

Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa: .................. 2019
Správu o výsledku kontroly prevzal za kontrolovaný subjekt:
Prevzal: Slavomír Korčuška, starosta obce Podbiel
(Meno, priezvisko a funkcia zodp. zástupcu)

Počet listov: 3
Výtlačok. jediný
Registratúrna značka: LF 5
Znak hodnoty a lehota uloženia: A-10

..........................................
(podpis)
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