STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
8. zasedání zastupitelstva města dne: 27.09.2018
Bod pořadu jednání:
Přidělení účelové dotace na pokrytí úhrady daně TJ Sokol Doubí
Stručný obsah: žádost TJ Sokol Doubí o součinost při řešení problému s Finančním úřadem v
záležitosti úhrady daně na základě "Rozhodnutí Finančního úřadu ze dne 10.9.2018 o posečkání
úhrady daně"

Náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Zpracoval:

Nedvídková Denisa - sekretariát náměstka primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj
a dotace

Schválil:

Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Projednáno:
Předkládá:

Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec
Korytář Jan, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Doubí v částce 284 906,50 Kč
ukládá
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou účelovou dotací.
P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 31.10.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Dne 27.8.2018 požádal spolek TJ Sokol Doubí o součinnost při řešení nastalého problému, který vznikl
neúplným započtením úroků při stanovení kupní ceny pro Kupní smlouvu č.j. CJ MML 214190/15,
uzavřenou mezi statutárním městem Liberec a TJ Sokolem Doubí.
Nesprávně se předem vypočítal úrok z odložené částky ve výši 637 180 Kč a již se nezapočítala částka
344 645 Kč. Tato částka nebyla navýšena v plném rozsahu.
Částka 344 645 Kč vznikla na základě jiného platebního výměru na úrok z posečkané částky a dále pak
"Rozhodnutím o posečkaní úhrady daně" vydané Finančním úřadem ze dne 15.7.2015 pod č.j.:
985849/15/2601-51521-507807 se splatností do 1.10.2018.
Spolek TJ Sokol Doubí požádal dne 29.7.2018 Finanční úřad o prominutí úroku z posečkání povoleného
rozhodnutím č.j.: 973092/15/2601-51521-507807 ze dne 15.7.2015, zaevidované pod
č.j.:1015393/18/20601/52522/507807 ze dne 18.6.2018.
Finanční úřad dle čl.VII, části čtvrté zákona č.267/2014 Sb., kterým se mění zákon č.586/1992 Sb., o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony bodu 4, lze žádat o prominutí
úroku z posečkané částky vzniklého ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od 1.1.2015. Úrok vzniklý
v období od 1.1.2015 do 26.11.2015, t.j. do data uhrazení posečkané daňové povinnosti, tj.ve výši 280
324 Kč. Jedná se prominutí 20% posuzované částky úroku vzniklého po 1.1.2015 ve výši 56 065 Kč.
Dle výpisu plateb z daňového spisu z tzv. sestavy pro daňové subjekty na dani z příjmů právnických osob
ze dne 25.7.2018 je zřejmé, že daňový subjekt měl na daňovém účtu přeplatek ve výši 19 644 Kč.
O tyto dvě uvedené částky je celková dlužná částka ponížena.
Pro spolek TJ Sokol Doubí je zbývající částka nedoplatku likvidační. Spolek financuje svou činnost
zejména z příspěvků svých členů, příležitostných přijmů z reklamy, pronájmu, příspěvků sponzorů,
dotací, atd. Tyto příjmy je stěží pokrývají náklady spolku, potřebné k bezproblémovému zajišťování jeho
poslání, neboť cílem spolku není výdělečná činnost, nýbrž veřejně prospěšná činnost v oblasti
sportovního vyžití zejména mládeže.
Spolek dále požádal Finanční úřad dne 24.8.2018 o rozložení úhrady dlužného úroku z posečkaní v
celkové výši 558 128 Kč do 2 splátek.
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a vzhledem k tomu, že nedoplatek je nedoplatkem na příslušenství
daně a je zajištěn zástavním právem, Finanční úřad povolil správci daně rozložení úhrady předmětného
nedoplatku na dani z příjmů právnických osob na splátky dle rozhodnutí č.j.: 1257724/18/2601-52522507807 v tomto splátkovém kalendáři: datum 1.10.2018 výše splátky 273 221,50 Kč
datum 31.12.2018 výše splátky 284 906,50Kč
---------------------------------------------------------------Celkem
558 128 Kč
Splátka k 1.10.2018, 273 221,50 Kč je částka zahrnující částku poslední splátka dle splátkového
kalendáře k 30.9.2018 uvedená v Kupní smlouvě mezi SML a TJ Sokolem Doubí 272 891 Kč. A dále
hodnota 330,50 Kč jakožto přeplatek daňového subjektu na osobním daňovém účtu.
Splátku s termínem úhrady 31.12.2018 žádá spolek TJ Sokol Doubí schválit jako účelovou dotaci v
plné výši, tedy v částce 284 906,50 Kč.

Přílohy:
FÚ Povolení splátkování
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Finanční úřad pro Liberecký kraj
1. máje 97
460 02 LIBEREC

Liberec
dne

Územní pracoviště v Liberci
1. máje 97
460 02 LIBEREC
Čj.:
1257724/18/2601-52522-507807
Vyřizuje:
Matějková Magdalena
Oddělení vyměřovací II
Telefon:
485 211 509
č. dveří:
315

Elektronicky podepsáno
10. 09. 2018
Ing. Gabriela Mazánková
ředitel sekce

DIČ: CZ46744592
TJ Sokol Doubí z.s.

Mařanova 811
LIBEREC XXV-VESEC
463 12 LIBEREC 25

R O Z H O D N U T Í
o posečkání úhrady daně
Shora uvedený správce daně
zákona č. 280/2009 Sb., daňový
jen "daňový řád") na základě
o rozložení příslušenství daně
zaevidované dne 26.08.2018 pod

podle § 156 odst.1 písm. a) a d)
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
žádosti výše uvedeného daňového subjektu
na splátky
čj. 1234292/18

p o v o l u j e
rozložení příslušenství daně na splátky:
Daň z příjmu právnických osob.
Úrok z odložené částky
splatnost daně ke dni
v částce Kč
z toho splátky:
ode dne
nejdéle do dne
30.07.2018
633 837.00
27.08.2018
01.10.2018
27.08.2018
31.12.2018
Celkem

v částce Kč
273 221.50
284 906.50
558 128.00

Povolení rozložení příslušenství daně na splátky
je v souladu s ustanovením § 156 odst. 3 daňového řádu vázáno na tyto
podmínky:
Následující platební povinnosti na této dani a ostatních daních budou
hrazeny v plné výši ve lhůtách splatnosti.
Přeplatek na jiné dani, téže dani a nadměrné odpočty budou použity
správcem daně jako mimořádná splátka na úhradu daně, jejíž zaplacení je
tímto rozhodnutím povoleno ve splátkách, nejsou-li současně evidovány
jiné neposečkané nedoplatky u téhož správce daně.
Splátky daňové povinnosti
budou hrazeny v částkách
a termínech
stanovených tímto rozhodnutím bez ohledu na mimořádnou splátku.
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Posečkané částky zaplaťte na účet shora uvedeného správce daně:
číslo:
7704-77628461/0710,
IBAN:
CZ47 0710 0077 0400 7762 8461,
BIC: CNBACZPP,
konstantní symbol: 1148 - převodní příkaz,
variabilní symbol: 46744592.
O d ů v o d n ě n í :
Daňový subjekt podal dne 26.8.2018 na Finanční úřad pro Liberecký kraj,
Územní pracoviště v Liberci žádost o povolení rozložení úhrady úroku z
posečkané
částky
povoleného
rozhodnutím
č.j.
973092/15/2601-51521-507807
ze
dne 15.07.2015,
zaevidovanou
pod
č.j.1234292/18. Tímto podáním daňový subjekt žádá o rozložení úhrady
úroku
z
posečkané
částky
sděleného
platebním
výměrem
č.j.
1015393/18/2601/52522/507807 ze dne 18.6.2018, doručeného do datové
schránky daňového subjektu uplynutím lhůty. Ke dni doručení žádosti
správce daně evidoval na osobním daňovém účtu daňového subjektu na dani
z příjmů právnických osob celkový nedoplatek ve výši 558 128,- Kč.

Daňový subjekt v podané žádosti uvádí následující důvody pro úhradu
nedoplatku ve splátkách : "S ohledem na skutečnost , že je tato částka
pro daňový subjekt s okamžitou splatností likvidační, oddíl by nebyl
schopen zajistit řádný chod, kdy je s právě započatou fotbalovou
sezonou připraven na úhrady nákladů s tím spojených. Další výdaje mimo
ty na bezproblémový chod oddílu, jsou v současné chvíli pro oddíl
neplánované a tudíž těžko uhraditelné. O rozložení do námi navrhovaných
splátek, žádáme z důvodu, že jsme v polovině roku, předpokládáme
příjmy, které do konce obdržíme a budeme tak schopni dlužnou částku
uhradit."
Svá tvrzení daňový subjekt dokládá výpisem bankovního účtu společnosti
s konečným zůstatkem k 30.6.2018 ve výši 91 171,74 Kč a dále Výkazem
zisku a ztráty k 30.6.2018 s vykázanou ztrátou z hlavní činnosti ve
výši 209 000,- Kč a ztrátou z vedlejší činnosti ve výši 72 000,- Kč.
Správce daně evidoval na osobním daňovém účtu, na dani z příjmů
fyzických osob vybírané srážkou přeplatek ve výši 330,50 Kč. Tento
přeplatek byl převeden na daň z příjmů právnických osob s datem úhrady
28.8.2018. Částka ve výši 330.50,- Kč byla zohledněna ve výši první
splátky splatné k 1.10.2018.
Správce daně posoudil důvody uvedené v žádosti a shledal naplnění
podmínek uvedených v § 156 odst. 1 písm. a) daňového řádu, že by
neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu a § 156
odst. 1 písm. d) daňového řádu, tj. není možné vybrat daň od daňového
subjektu najednou.
Vzhledem ke skutečnostem výše uvedeným a vzhledem k tomu, že nedoplatek
je nedoplatkem na příslušenství daně a je zajištěn zástavním právem,
povolil správce daně rozložení úhrady předmětného nedoplatku na dani
příjmů právnických osob na splátky, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.

P o u č e n í :

Při posečkání příslušenství
daně
neuplatní (§ 157 odst. 6 daňového řádu).

se

úrok

z

posečkané

částky

K č.j. 1257724/18/2601-52522-507807

strana

3

Není-li dodržena některá z podmínek rozhodnutí o posečkání, pozbývá
toto rozhodnutí účinnosti dnem jejího nedodržení; správce daně o tom
vydá rozhodnutí. Rozhodnutí o posečkání pozbývá účinnosti zahájením
likvidace nebo dnem účinnosti rozhodnutí o úpadku (§ 157 odst. 5
daňového řádu).
Proti tomuto rozhodnutí se může příjemce rozhodnutí odvolat ve lhůtě
do 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je nepřípustné, směřuje-li
jenom proti odůvodnění rozhodnutí. Odvolání se podává u správce daně,
jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný
účinek (§ 109 daňového řádu).

L.S.

Ing. Gabriela Mazánková
ředitel sekce

Příloha k rozhodnutí č.j. 1257724/18/2601-52522-507807

Splátkový kalendář
Datum
01.10.2018
31.12.2018
Celkem

Výše splátky [Kč]
273 221.50
284 906.50
558 128.00

