Pravidla pro promíjení místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů Městského úřadu Kutná Hora
Zákon č.266/2015 Sb. o změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, od 1. 1. 2016
zavedl nové ustanovení § 16a a §16b, dle kterých lze promíjet poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Znění § 16a a § 16b
§ 16a
Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela
nebo částečně prominout poplatek podle § 10b nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím
k okolnostem daného případu ospravedlnit.
§ 16b
(1) Obecní úřad může z moci úřední poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně
prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.
(2) Rozhodnutím podle odstavce 1 se promíjí poplatek všem poplatníkům, jichž se důvod
prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Rozhodnutí oznamuje obecní úřad vyvěšením na své úřední desce a zároveň ho zveřejní
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Současně výše uvedený zákon obsahuje přechodné ustanovení:
Ustanovení § 16a a § 16b zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
ustanovení čl. I bodu 4 zákona č. 266/2015 Sb., lze použít pro poplatek nebo jeho
příslušenství vzniklé před tímto dnem.
Městský úřad Kutná Hora jako správní orgán stanovuje pro promíjení dle § 16a tato
pravidla:
Žádost
Žádost o prominutí musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 280/2009 Sb., daňový
řád.
Správní poplatek
Žádost o prominutí podléhá správnímu poplatku ve výši 1000,- Kč, pokud je žádáno o
prominutí částky vyšší než trojnásobek sazby tohoto správního poplatku. Pokud tedy daňový
subjekt žádá o prominutí částky 3001 Kč a více, podléhá jeho žádost správnímu poplatku,
žádost o prominutí částky 3000 Kč a méně nepodléhá správnímu poplatku.
Ospravedlnitelný důvod prominutí příslušenství poplatku
Původní platba daně je daňovým dlužníkem provedena omylem na jiný variabilní symbol
nebo jiný účet správce daně, přičemž se současně nejedná o nejasnou platbu
100%
Jedná se o daňového dlužníka, kterému dočasný nepříznivý zdravotní stav zabránil plnit
daňové povinnosti (nutno doložit prokazatelným způsobem).
100%
Ospravedlnitelný důvod prominutí poplatku i příslušenství poplatku z důvodu tvrdosti
právního předpisu
Daňový subjekt je trvale umístěn ve speciálním zařízení z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu (nutno doložit prokazatelným způsobem).
100%
Procesní ustanovení

O prominutí poplatku jeho příslušenství rozhoduje správce daně na základě žádosti daňového
subjektu (dále jen „žádost o prominutí“). Žádost o prominutí se podává u správce daně věcně i
místně příslušného ke správě poplatku, k němuž se váže příslušenství, jehož prominutí je
žádáno, v době podání žádosti o prominutí.
Správce daně zastaví řízení, pokud nedojde k zaplacení správního poplatku v případech, kdy
žádost
o prominutí podléhá správnímu poplatku. (§ 5 odst. 4/2004 Sb., o správních poplatcích).
Proti rozhodnutí ve věci prominutí daně nebo příslušenství daně nelze uplatnit opravné
prostředky (§ 259 odst. 4 daňového řádu).
Platnost od 1.1.2019

