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Apríl 2017
Návrh uznesenia	




Miestne zastupiteľstvo  


schvaľuje


Správu z kontroly Oddelenia hospodárskeho a finančného Miestneho úradu  Bratislava-Nové Mesto so zameraním na výber miestnych daní




a/  s pripomienkami


b/  bez pripomienok







Dôvodová správa



Na základe plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM              na I. polrok 2017, schváleného Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM uznesením     č.6/11 dňa 16.12.2016 a v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM, miestny kontrolór s pracovníkmi útvaru kontroly, ako oprávnená osoba, vykonal kontrolu povinnej osoby : 
Oddelenie hospodárske a finančné Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto – Referát rozpočtu a miestnych daní.

Cieľom kontroly bolo preveriť vykonávanie správy miestnych daní zverených MČ B-NM Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, zabezpečenie evidencie a registrácie daňových subjektov, vyhľadávacej a kontrolnej činnosti, vykonávanie príjmu daňových priznaní a realizáciu daňového konania.

Program kontroly bol zameraný na evidenciu a registráciu daňových subjektov, vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť a realizáciu daňového konania v predmete :
- dane za užívanie verejného priestranstva
- dane za nevýherné hracie prístroje
- dane za predajné automat
- dane za psa.












S P R Á V A
z kontroly Oddelenia hospodárskeho a finančného Miestneho úradu  Bratislava-Nové Mesto so zameraním na výber miestnych daní
___________________________________________________________________


Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s pracovníkmi útvaru kontroly ako oprávnená osoba, vykonal na základe plánu kontrolnej činnosti útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2017, schváleného uznesením MZ MČ B-NM č.6/11 zo dňa 16.12.2016 a v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti samosprávy MČ B-NM, kontrolu povinnej osoby: Oddelenie hospodárske     a finančné Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto – Referát rozpočtu a miestnych daní.
Cieľom kontroly bolo preveriť vykonávanie správy miestnych daní zverených MČ B-NM Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, zabezpečenie evidencie a registrácie daňových subjektov, vyhľadávacej a kontrolnej činnosti, vykonávanie príjmu daňových priznaní a realizáciu daňového konania.      

Kontrolu vykonali :
- Ing. Martin Böhm, miestny kontrolór                                                    
- Ing. Ján Dubravec, špecialista pre oblasť kontrolnej činnosti 
- JUDr. Zuzana Šiserová, odborný pracovník pre komplexnú kontrolnú a metodickú činnosť                     
- Ing. Ivan Sýkora, odborný pracovník pre komplexnú kontrolnú a metodickú činnosť                              

Kontrola bola vykonaná v čase od 11.01.2017 do 13.03.2017 u povinnej osoby : Oddelenie hospodárske a finančné MÚ B-NM – Referát rozpočtu a miestnych daní.

Návrh čiastkovej správy bol vedúcej Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ      B-NM odovzdaný dňa 28.03.2017.

Vyjadrenie k návrhu čiastkovej správy vedúca Oddelenia hospodárskeho                   a finančného MÚ B-NM na útvar miestneho kontrolóra odovzdala dňa 30.03.2017.
 
Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 31.03.2017 a odovzdaná vedúcej Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ B-NM  dňa 31.03.2017.       
Program kontroly bol zameraný na:
1. Evidencia a registrácia daňových subjektov, vyhľadávacia a kontrolná činnosť a realizácia daňového konania v predmete:
      - dane za užívanie verejného priestranstva
      - dane za nevýherné hracie prístroje
      - dane za predajné automaty
2. Evidencia a registrácia daňových subjektov, vyhľadávacia a kontrolná činnosť a realizácia daňového konania v predmete:
      - dane za psa.
	Stav na úseku činnosti kontrolovaného subjektu bol zisťovaný nepriamou kontrolou, t.j. štúdiom predložených dokladov, súvisiacich s predmetom kontroly. 	Porovnaním zisteného skutočného stavu so stavom požadovaným bolo preukázané, že kontrolované činnosti boli zabezpečované nasledovne : 
	Kontrola daňového konania súvisiaceho s daňou za užívanie verejného priestranstva, daňou za nevýherné hracie prístroje, daňou za predajné automaty a daňou za psa bola vykonaná na základe predložených dokladov, t.j. evidencie daňovníkov /databáza v PC/ a dokladov súvisiacich s daňovým konaním za obdobie rokov 2015-2016.
	Kontrola bola zameraná na vyrubovanie daní v náväznosti na doložené doklady, ich súlad so zákonom č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, so zákonom č.563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmenách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením MČ B-NM č.6/2012 v znení neskorších predpisov.
	Predmetom kontroly bolo aj vykonávanie miestneho zisťovania a vyhľadávacej činnosti k predmetným daniam a vymáhanie pohľadávok na daniach v súlade so zákonom.


K bodu 1/

Daň za užívanie verejného priestranstva

	Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, t.j. umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, umiestnenie skládky, ďalej trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a pod., na ktoré boli MČ B-NM  vyrubované dane na základe určenej sadzby zverejnenej vo VZN č.6/2012 v znení neskorších predpisov.

	Prílohu k priznaniu k dani podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN MČ B-NM tvorí oznámenie vzniku, resp. zániku daňovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva /osobné a identifikačné údaje, doba užívania, výmera v m2/ a žiadosti o poskytnutie úľavy.

Všeobecne záväzné nariadenie MČ B-NM č.6/2012 o miestnych daniach na území MČ B-NM bolo nahradené VZN č.10/2016, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2017. V prípade daní za užívanie verejného priestranstva nebola zmenená sadzba dane.
	Kontrolou plnenia bežných príjmov za roky 2015 a 2016 bolo zistené, že v roku 2015 bolo realizované plnenie daňových príjmov za užívanie verejného priestranstva vo výške 183.954,82 € /92,0 % plnenia rozpočtu/. V roku 2016 sa jednalo o čiastku 144.274,75 € /72,1 %/. Podľa vyjadrenia odbornej referentky daní   k zníženiu objemu príjmového ukazovateľa došlo z dôvodu zníženia počtu povolení na vyhradené parkovacie miesto a počtu zaujatí verejného priestranstva v oblasti rozkopávok. Zároveň pri rozkopávkach, resp. rekonštrukciách bytových domov daňové subjekty využívali možnosť úľavy z dane, čo v konečnom dôsledku viedlo k poklesu príjmov daní za užívanie verejného priestranstva.
	Kontrolnej skupine bola doložená evidencia daňovníkov a evidencia pohľadávok za roky 2015 a 2016 /databáza PC-celkový výmer - zostava - KS 13/ Jedná sa o menný zoznam daňovníkov /fyzické osoby a právnické subjekty/:

Rok 2015

- 259 evidovaných daňovníkov
- predpísané platby - celkovo vo výške 167.100,06 € 
- nedoplatky - celkovo vo výške 41.587,39 €
- pokuty - celkovo vo výške 157,20 €
- penále - boli za rok 2015 vyrubované v roku 2016
- dorubený predpis - vo výške 465,01 €
- uhradené - celkovo 183.954,82 €
- saldo - celkovo vo výške 25.354,84 €

Podľa druhu zaujatí verejného priestranstva v uvedenom roku bolo vyrubených 196 daní za vyhradené parkovanie - predpis 126.851,34 €, 42 daní za lešenia a rozkopávky - predpis 38.033,10 € a ostatné v počte 7 /letné terasy/  - predpis 2.215, 62 €.

Rok 2016

- 261 evidovaných daňovníkov
- predpísané platby - celkovo vo výške 138.469,07 €
- nedoplatky - celkovo vo výške 25.354,84 €
- pokuty - celkovo vo výške 173,40 €
- penále - boli vyrubené vo výške 1.132,00 €
- dorubené predpisy - celkovo vo výške 5.613,22 €
- uhradené - celkovo vo výške 144.279,75 €
- saldo - celkovo vo výške 26.462,78 €.

	Podľa druhu zaujatí verejného priestranstva v uvedenom roku bolo vyrubených :

- 345 daní za vyhradené parkovanie - predpis 121.601,97 €, 
- 32 daní za lešenia a rozkopávky - predpis 13.608,00 € 
- ostatné v počte 9 /napr. letné terasy/ - predpis 3.259,10 €. 
	
	Následnou kontrolou daňového konania bola preverená dokumentácia daňových subjektov a správnosť vyrubenia daní:
	Na základe oznámenia daňovníka o vzniku, resp. zániku daňovej povinnosti na daň za užívanie verejného priestranstva, správca dane vyrubuje „Rozhodnutím“ výšku dane na základe uvedených údajov, a to povolenej doby zaujatia, výmery plochy a sadzby podľa VZN. V prevažnej miere sa jedná o zdanenie vyhradených parkovacích miest na trvalé parkovanie osobných motorových vozidiel. V ostatných prípadoch je zdaňované najmä užívanie verejného priestranstva na rozkopávky, resp. stavebné činnosti /súčasťou rozhodnutia je situačný nákres/.

	Oddelením výstavby a investícií MÚ B-NM sú vydávané oznámenia o povolení vyhradeného parkovacieho miesta podľa § 3, ods.2, zákona č.135/1961 Zb.              o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov /cestný zákon/,  § 1a/, ods.2, zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave        v znení neskorších predpisov a v súlade s čl.74a/ Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Na základe čl.74 m/ Štatútu a podľa § 8, ods.1, cestného zákona v znení neskorších predpisov sa vydávajú rozhodnutia, ktorými MČ B-NM povoľuje zvláštne užívanie miestnej komunikácie III., resp. IV. triedy. V zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a Príkazu prednostu MÚ MČ B-NM č.5/2012 o správnych poplatkoch, žiadatelia pred vydaním rozhodnutí, ktorými sa povoľuje zvláštne užívanie miestnej komunikácie,  uhradia správny poplatok. Vyžiadané fotokópie povolení a rozhodnutí slúžia odbornému referentovi miestnych daní pri spracovaní údajov na účely správy daní.

	Podľa § 6, ods.14 VZN MČ B-NM č.6/2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto boli uplatnené žiadateľmi u správcu dane          i úľavy na dani /žiadosť podaná najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti/.              V prípade užívania verejného priestranstva - vyhradené parkovacie miesto, boli poskytované úľavy najmä ak sa jednalo o prehlásenie, že vozidlo nie je využívané na podnikateľské aktivity – 50 %, resp. vyhradené parkovacie miesto nevyužívané na podnikateľské aktivity s časovým obmedzením – 65 % /fotokópia tabuľky s vyznačeným časom/, držiteľov preukazu ZŤP – 80 % /fotokópia preukazu ZŤP        a rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o miere funkčnej poruchy minimálne 50 %/. V prípade užívania verejného priestranstva - zvláštne užívanie miestnej komunikácie boli poskytované úľavy, najmä ak sa jednalo o vykonávanie nevyhnutných opráv fasád a zatepľovanie bytových domov, potvrdené správcom bytového domu - 50 %.

	Daň za užívanie verejného priestranstva správca dane nevyruboval na základe zistenia /katastrálny portál - list vlastníctva/, že pozemok je vo vlastníctve fyzickej, resp. právnickej osoby. /napr. č.11575/2016,  č.5179/2016,  č.10036/2016, č.6686/2016 a ďalšie/. 

	Daň nebola vyrubená pre SPP - distribúcia, a.s. č.4436/2016 /rekonštrukcia plynovodu a plynovodnej prípojky/ z dôvodu, že uvedené práce majú charakter verejnoprávny a táto činnosť nespadá pod zákonom určený pojem „osobitné užívanie verejného priestranstva“. V kontrolovaných rokoch však boli vyrubené dane                za užívanie verejného priestranstva v prípadoch :
- spis č.33917/2015 - 35,40 € - Západoslovenská distribučná, a.s. /výmena NN káblového vedenia/,  
- spis č.7118/2016 - 72,60 € - Bratislavská teplárenská, a.s. /manipulačný priestor za účelom osadenia elektrorozvádzača a prívodu elektrického kábla a uloženia elektrickej prípojky pre horúcovodnú šachtu OŠ 67/23/, 
- spis č.7320/2016 - 3.931,20 € - Západoslovenská distribučná, a.s./výmena VN a NN elektrických rozvodov/.
 
	Vzhľadom na rozdielny postup pri vyrubovaní, resp. nevyrubovaní vyššie uvedených daní bola požiadaná zodpovedná pracovníčka o zdôvodnenie rozdielneho prístupu v daňovom konaní :

Podľa písomného vyjadrenia zodpovednej pracovníčky:

Daň za užívanie verejného priestranstva bola v prípadoch – Západoslovenská distribučná, a.s. (spis č. 33917/2015 a č. 7320/2016), Bratislavská teplárenská, a.s.  (spis č. 7118/2016)  vyrubená oprávnene, a to v zmysle § 30 ods. 3 zákona              č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“). Západoslovenská distribučná, a.s. dostala v oboch prípadoch rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie za účelom výmeny NN káblového vedenia a Bratislavská teplárenská, a.s. rozhodnutie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie za účelom uloženia elektrickej prípojky pre šachtu OŠ 67/23. Nakoľko v zmysle § 30 ods. 3 zákona je z predmetu dane vylúčené užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí a v týchto spomínaných prípadoch nešlo o haváriu alebo poruchu, preto správcom dane im v zmysle zákona bola vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva. Daň by nemohla byť vyrubená len v prípade, ak by sme v našom VZN mali určené, že tieto druhy rozkopávok sú od dane oslobodené.
	V prípade spoločnosti SPP-distribúcia, a.s. bude pri spise č.4436/2016 dodatočne preverené, či rekonštrukcia plynovodu a plynových prípojov bola vykonaná z dôvodu poruchy, havárie. V prípade nepotvrdenia havárie alebo poruchy, bude danému daňovníkovi  dorubená daň v zmysle zákona. 	

Podľa § 30, ods.3, zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov „Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí“ s odvolaním sa na zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákon č.276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach, zákon č.656/2004 Z.z. o energetike, zákon č.657/2004 Z.z. v znení zákona č.99/2007 Z.z. o tepelnej energetike, ako aj § 6 VZN č.6/2012, resp. VZN č.10/2016 o miestnych daniach na území MČ B-NM.

	Daň za zvláštne užívanie verejného priestranstva - vyhradené parkovacie miesto nebola správcom dane vyrubená v prípade sociálneho zariadenia /č.8313/2016 - ARCHA/, ktoré je oslobodené od dane. Vyhradené parkovanie bolo na základe žiadosti MČ B-NM povolené /§ 6, ods.13 VZN/.

Podľa § 7, ods. 4 VZN č.6/2012 nebola správcom dane vyrubovaná daň v prípade, že výpočet dane podľa sadzby, výmery a doby užívania bola nižšia ako 3,00 €.   
	
Správca dane vydal rozhodnutie o nariadení obnovy konania /č.7425/2016 -  terasa/ z dôvodu zistenia nových skutočností, t.j. daň nebola vyrubená v správnej výške. Pôvodné rozhodnutie bolo nahradené novým rozhodnutím /prerušenie užívania pre rekonštrukciu bytového domu/.
	
Správca dane ukončil daňové konanie /č.3389/2016/ vo veci nesplnenia si oznamovacej povinnosti k vyhradenému parkovaciemu miestu za rok 2015. Po prešetrení skutočností, uvádzaných vo vyjadrení daňového subjektu, správca dane uznal, že parkovacie miesto nebolo využívané z dôvodu dostupnosti. 
	
Evidované nedoplatky na dani za užívanie verejného priestranstva z predchádzajúcich období, ktoré boli zistené kontrolou na mieste /fotodokumentácia a povolenie užívania/, boli riešené najskôr výzvou na predloženie dokladov, výzvou na splnenie si oznamovacej povinnosti a v konečnom dôsledku výzvou pred exekúciou. Napr. č.33640/2015 /za roky 2013 a 2015 - 786,94 €/. 

Na základe predloženej spisovej dokumentácie sa vyskytli i prípady vzniku preplatkov na dani za užívanie verejného priestranstva /predchádzajúci výmer bol nahradený novým výmerom z dôvodu skoršieho ukončenia vyhradeného parkovacieho miesta, resp. zmenou sadzby dane z dôvodu ZŤP - č.277/2014. Vzniknuté preplatky boli vrátené daňovníkom na základe vystavených platobných poukazov. 

	Pokutu uložil správca dane rozhodnutím najmä podľa § 155, ods.1, písm. d/, zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ v znení neskorších predpisov za správny delikt podľa § 154, ods.1, písm. c/ zákona za nesplnenie oznamovacej povinnosti /daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti/. Pokuty /10,00 €/ boli uložené aj na základe podnetu a fotodokumentácie, zhotovenej pracovníkmi oddelenia verejného poriadku pri výkone kontrolnej činnosti na miestnych obhliadkach. Pokuty boli udeľované po zaslaní výzvy na splnenie oznamovacej povinnosti a nesplnenia si oznamovacej povinnosti v ustanovenej lehote 8 dní od doručenia výzvy.

Rozhodnutím č.25971/2014 - /Novbyt, s.r.o. ako správca, vlastníci bytov Pavlovská ul. č.1-7/ bola vyrubená daň za dočasné užívanie verejného priestranstva v sume 6.199,80 € /zateplenie domu/. Daňový subjekt žiadal o zmiernenie dane   o 50 % s odvolaním sa na VZN č.6/2012. Správca dane argumentoval pri zamietnutí úľavy na dani tým, že daňovník žiadosť o úľavu na dani nepodal a potvrdil správnosť vyrubenej dane. Správca dane postúpil odvolanie voči rozhodnutiu v zmysle zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní Finančnému riaditeľstvu SR. Finančné riaditeľstvo SR rozhodnutie zrušilo a vec vrátilo správcovi dane na ďalšie konanie a rozhodnutie. Správca dane podal na Generálnu prokuratúru SR podnet na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Finančného riaditeľstva SR, ktorá podnet vybavila s tým, že   v rozhodnutí Finančného riaditeľstva SR nezistila nezákonnosť. Z uvedeného dôvodu správca dane vydal nové rozhodnutie, ktorým znížil pôvodne vyrubenú daň vo    výške 50 %.
 
Správca dane rozhodol o zániku daňového nedoplatku za zaujatie VP - konanie kultúrneho podujatia /predvolebná kampaň/, pokuty vo výške 10,00 € - HOCUS POCUS s.r.o. za nesplnenie si oznamovacej povinnosti /č.486/2015/ na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, ktorý podozrenie z priestupku uzavrel v prospech konateľa spoločnosti a z dôvodu, že ďalšie vymáhanie by neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku. 

Z predloženej spisovej dokumentácie vyplynul i prípad nemožnosti udelenia pokuty správcom dane z dôvodu, že pokuta by bola nižšia ako 5,00 €. Správca dane postupoval v súlade s ustanovením § 155, ods.1, písm. d/, zákona č.563/2009 Z.z.   o správe daní v znení neskorších predpisov.

 V prípade, ak fyzickou kontrolou bolo zistené, že vyhradené parkovacie miesta nie sú vedené ako povolené,  tieto boli pracovníkmi MÚ B-NM fotograficky zdokumentované a boli zasielané výzvy na splnenie oznamovacej povinnosti. V prípade sporných konaní pri dorubení daní sa vykonávalo ďalšie šetrenie, resp. konzultácia s Oddelením právnym MÚ B-NM /dôkazné bremeno - fotografia auta spolu s dopravným značením pre vyhradené parkovanie/.
	
Ak daňový subjekt neuhradil vyrubenú daň včas, správca dane v roku 2016 vyrubil daňovníkom rozhodnutím úrok z omeškania podľa § 156, zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov         v znení neskorších predpisov, a to za obdobie neuhradenej dane v roku 2015.         Po ukončení roku 2016 boli vyrubené daňovníkom úroky z omeškania v roku 2017.
	Úroky z omeškania /neuhradená daň v deň splatnosti/ boli podľa ustanovenia § 156, ods.2, zákona č.563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov vyrubené z dlžnej sumy vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku nedoplatku. Úroky z omeškania boli vyrubené za každý deň omeškania počínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti až do dňa platby vrátane.
	
Správca miestnych daní pristúpil z úradnej moci podľa zistených skutočností k vydaniu rozhodnutia o zániku daňového nedoplatku vo výške 175,30 € /č.658/2016/ z dôvodu ťažkej zdravotnej situácie. Vydanie rozhodnutia bolo doložené lekárskym posudkom - ZŤP s mierou funkčnej poruchy 90 % syna /rozhodnutie ÚPSVaR/. Rozhodnutím o odpustení sankcií vo výške 190,70 € /č.658/2016/ správca dane odpustil sankcie z dôvodu, že by došlo invalidnej dôchodkyni k ešte väčšiemu zhoršeniu jej sociálnych pomerov.	
	
Dorubenie dane vykonával správca dane v prípadoch ak zistil, že daň za predchádzajúce zdaňovacie obdobie nebola vyrubená /dorub. predpis/. V roku 2015 bola daň dorubená v jednom prípade /č.31741/2015/, kedy správca dane dorubil daň za rok 2013. V tomto roku daňovníkovi nebolo vydané povolenie vyhradeného parkovacieho miesta /iba v rokoch 2012, 2014, 2015/.  
	
V roku 2016 bol dorubený predpis dane z dôvodu ďalšieho povolenia užívania verejného priestranstva na základe ďalšieho oznámenia o vzniku daňovej povinnosti /zariadenie staveniska, napr. č.490/2016 - MONTY PRO, spol.s.r.o., č.2554/2016 -PROCOM  SERVIS, s.r.o., č.4010/2016-Redost,s.r.o./.

Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Daň môžu daňovníci uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet správcu dane. 
	
K žiadosti o splátkový kalendár /TAXI TREND Bratislava, s.r.o./ bolo správcom dane vydané záporné stanovisko z dôvodu, že „správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenia dane v splátkach, len ak dlžná suma bude zabezpečená záložným právom podľa § 81 alebo niektorým zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka. Daňový subjekt, ako právnická osoba, spolu so žiadosťou o povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach predloží aj analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie. Pritom platia ďalšie ustanovenia spomenutého právneho predpisu. Vyššie uvedená firma túto podmienku nesplnila a preto za omeškanú platbu jej boli dorubené penále z omeškania.
	
V prípade nesplnenia daňovej povinnosti ani po výzvach, správca dane pristúpil k vymáhaniu dlžnej čiastky formou exekúcie. V uvedených prípadoch bola spisová dokumentácia daňových subjektov odstúpená Oddelením hospodárskym a finančným MÚ    B-NM na riešenie Oddeleniu právnemu MÚ B-NM. V čase konania kontroly bolo v procese exekučného vymáhania 11 neukončených exekúcií. O stave exekučného konania bol Útvar miestneho kontrolóra na požiadanie informovaný. Jednalo sa o dokumentáciu č.10850-2016, 184/2014, 82/2014, 186/2014,            2767/2015 a 826/2014, 4460/2016, 830/2014, 4004/2016, 1286/2015 a 1228 a 1550/2016, 442-3/2014, 183/2014  /vymáhanie istiny, upravený návrh na exekúciu v časti úroky za omeškanie, vymáhanie trov konania, dlžník v konkurze, zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť/. Exekučné konania boli ukončené uhradením dlhu povinným v dvoch prípadoch - č. 31144/2016 a č.189/2014.
	
Z roku 2016 prešlo do roku 2017 na ukončenie daňového konania 5 spisových dokumentácií, kde bolo vydané rozhodnutie povolenia zvláštneho užívania miestnej komunikácie III. triedy. Jednalo sa o: umiestnenie lešenia a zabratia chodníka pri prestavbe bytového domu /č.9388/2016/, vstavbe a nadstavbe BD /č.8608/2016/, terénne úpravy pri výstavbe garáže /č.11504/2016/ - predĺženie termínu povolenia.    V prípade č.3054/2016 nebolo ukončené šetrenie v súvislosti s vyrubením dodatočnej dane za zaujatie verejného priestranstva, č.22403/2015 - vyhradené parkovacie miesto v náväznosti na záväzok z neuhradenej dane za užívanie verejného priestranstva z roku 2014 a uznanie dlhu fyzickej osoby, ktorý správca dane povolil uhradiť v splátkach podľa § 57, ods.2, zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní /niektorý zo spôsobov zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka/. 

	Na základe vyššie uvedených zistení kontrolná skupina pozitívne hodnotí vykonávanie správa daní v uvedenej oblasti.




Daň za nevýherné hracie prístroje

	Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa prevádzkujú alebo spúšťajú za odplatu, pričom tieto prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Jedná sa o elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

	Prílohu k priznaniu k dani podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov tvorí - Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje. Dodatočné daňové priznanie bolo podané napr. v prípade ukončenia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov v zdaňovacom období, resp. začatí prevádzkovania nových hracích prístrojov. Najčastejšie boli podávané na základe výsledkov vyhľadávacej činnosti správcu. 

	Všeobecne záväzné nariadenie MČ B-NM č.6/2012 o miestnych daniach na území MČ B-NM bolo nahradené VZN č.10/2016, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2017. V prípade daní za nevýherné hracie prístroje bola upravená aj sadzba dane. V kontrolovanom období boli sadzby dane vyrubené podľa VZN č. 6/2012.

	Kontrolou plnenia bežných príjmov za roky 2015 a 2016 bolo zistené, že v roku 2015 bolo realizované plnenie daňových príjmov za nevýherné hracie prístroje vo výške 717,49 € /53,5 %/. V roku 2016 sa jednalo o čiastku 16.096,45 €       /1.201,20 %/. V roku 2015 aj 2016 bol rozpočet schválený v rovnakom objeme, t.j. 1.340,00 €. K vysokému percentu plnenia došlo jednoznačne z dôvodu realizácie vyhľadávacej činnosti.

	Ku kontrole bola doložená evidencia daňovníkov a evidencia pohľadávok za roky 2015 a 2016 /databáza PC - celkový výmer - zostava - KS 02/. Jedná sa o menný zoznam daňovníkov /fyzické osoby a právnické osoby/, ktorý obsahuje informácie o predpisoch daní, nedoplatkoch, pokutách, dorubených predpisoch, úhrade a salde. 

	V roku 2015 správca dane evidoval 7 daňových subjektov a v roku 2016 evidoval 6 daňových subjektov. 

V roku 2015 bolo celkovo vyrubených 4.067,49 € a dorubených 1.675,00 €. Celkovo bolo uhradených 717,49 €. Saldo - 5.025,00 € /1 daňový subjekt/ bolo uhradené v nasledujúcom roku.

V roku 2016 bolo celkovo vyrubených 9.890,00 € /predpisy daní/, pokuty za nesplnenie si daňových povinností boli vyrubené vo výške 1.153,12 €, dorubený predpis bol vo výške 28,33 €. Celkovo bolo uhradených 16.096,45 € /vrátane nedoplatku z roku 2015 - BONHEUR, s.r.o./. 

V porovnaní s rokom 2013 /2 nevýherné hracie prístroje - výška vyrubenej dane 1.340,00 €/ a rokom 2014 /1 prístroj - 670,00 €/ došlo k podstatnému nárastu evidovaných nevýherných hracích prístrojov a nárastu vyrubenej dane. K nárastu príjmovej časti rozpočtu MČ B-NM v kontrolovanej položke došlo z dôvodu vykonávania vyhľadávacej činnosti v súlade s § 36 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/.  		
	
Následnou kontrolou daňového konania bola preverená dokumentácia daňových subjektov a správnosť vyrubenia daní:
	Správca dane je v zmysle § 36 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oprávnený pri vyhľadávacej činnosti zhromažďovať informácie o daňových subjektoch, vyhľadávať neprihlásené alebo neregistrované daňové subjekty, overovať úplnosť a správnosť evidencie alebo registrácie daňových subjektov a zisťovať ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre správne vyrubenie dane. Táto možnosť zo strany správcu dane bola využitá /žiadosti o poskytnutie informácie o umiestnených hracích prístrojoch v prevádzkach MČ B-NM, resp. záznamy z vykonanej miestnej kontroly/.
	
Na základe zistených informácií boli určeným daňovým subjektom zasielané výzvy na splnenie si daňových povinností /podanie daňového priznania/. Na základe priznaného prevádzkovaného počtu a druhu hracích prístrojov, ako i dátumu začatia ich prevádzkovania, správca dane vyrubil predmetnú daň a následne pokutu za správny delikt podľa § 154, ods.1, písm. a/, bod 1 zákona č.563/2009 Z.z. daňového poriadku v znení neskorších predpisov /nepodanie daňového priznania do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti/.
	
Podľa kontroly spisu č.40341/2015 /BONHEUR, s.r.o./ - daňový subjekt nepriznal všetky prevádzkované zariadenia na zábavné hry /záznam z miestneho zisťovania/. Správcom dane bol vyzvaný na podanie daňového priznania. Daňovník podal daňové priznanie a zároveň požiadal o odpustenie dane za rok 2014, čo zákon nepripúšťa a žiadosť bola  správcom dane zamietnutá. Správca dane vyrubil daň a dohodol s daňovníkom splátkový kalendár úhrady dane. Daňový nedoplatok bol uhradený v roku 2016 a následne zaslané rozhodnutie o uložení pokuty 15 %            z vyrubenej dane za nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote v roku 2014 /§ 154, ods.1, písm. a/, bod 1 zákona č.563/2009 Z.z. - Daňového poriadku v znení neskorších predpisov/.
	
PRO-MATIC, s.r.o. - bola správcom dane zaslaná výzva na podanie daňového priznania - detské hojdacie zariadenie umiestnené v OC Polus. Na základe odpovedi na výzvu, ako i rozsudku Najvyššieho súdu SR, ktorý rozhodoval v danej veci            a konštatoval, že detské hojdacie zariadenie nie je hracím prístrojom, je zábavným zariadením, nejde o hru, pod ktorou sa rozumie činnosť, ktorá na základe zručnosti hráča alebo náhody vedie k určitému výsledku. V prípade detského hojdacieho zariadenia chýba prvok hry. Z uvedeného dôvodu nebola správcom dane vyrubená daň.

         Spis č.4020/2016 /THERMPRES, s.r.o./ - klub, ktorý je členom Slovenského bowlingového zväzu. Správcom dane bola zaslaná žiadosť MF SR o zaujatie stanoviska. Jednalo sa o určenie, či bowling patrí medzi nevýherné hracie prístroje, ak sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti, ktorý si môžu zahrať nielen profesionálni športovci, ale aj iné osoby a organizujú sa tam aj turnaje pre firmy a ich zamestnancov. Ministerstvo financií SR zastáva názor, že bowlingové dráhy sú také zariadenia, ktoré slúžia na hernú aktivitu ľudí a je možné ich zaradiť medzi iné zariadenia na zábavné hry. Ak súčasne spĺňajú podmienku prevádzkovania v priestoroch prístupných verejnosti a spúšťajú sa alebo prevádzkujú za odplatu, sú predmetom dane za nevýherné hracie prístroje. O uvedenom stanovisku MF SR bol informovaný i daňový subjekt, ktorý v nadväznosti na uvedené požiadal o úhradu vyrubenej dane v dvoch splátkach. Správca dane v súlade            s § 99g, zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov             s uvedeným súhlasil. Sadzbu dane stanovil na 670,00 € /§ 4, ods.5, bod c/ VZN č.6/2012 - iný nevýherný hrací prístroj alebo zariadenie na zábavné hry/.     
Vo Všeobecne záväznom nariadení MČ B-NM č.10/2016 sú sadzby daní rozšírené špeciálne i o bowling /550,00 €/.  

	Na základe vyššie uvedených zistení kontrolná skupina pozitívne hodnotí nárast príjmovej časti rozpočtu v kontrolovanej položke daní z dôvodu vykonávania vyhľadávacej činnosti zo strany správcu dane v súlade so zákonom č.563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Dane za predajné automaty

	Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.  

	Prílohu k priznaniu k dani podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov tvorí Priznanie k dani za predajné automaty. Dodatočné daňové priznania boli podávané napr. v prípade ukončenia prevádzkovania priznaných predajných automatov v zdaňovacom období, začatie prevádzkovania nových predajných automatov. Najčastejšie boli podávané na základe výsledkov vyhľadávacej činnosti správcu dane.

	Všeobecne záväzné nariadenie MČ B-NM č.6/2012 o miestnych daniach na území MČ B-NM bolo nahradené VZN č.10/2016, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2017. V prípade daní za predajné automaty bola zmenená sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok – 150,00 €. V kontrolovaných rokoch 2015 a 2016 podľa VZN č.6/2012 bola sadzba dane 240,00 € za predajný automat umiestnený na verejnom priestranstve a 100,00 € za predajný automat v budovách v priestoroch prístupných verejnosti /v kontrolovaných rokoch boli priznané predajné automaty umiestnené na verejnom priestranstve v minimálnej miere - napr. OMV Slovensko, s.r.o./.

	Kontrolou plnenia bežných príjmov za roky 2015 a 2016 bolo zistené, že v roku 2015 bolo realizované plnenie daňových príjmov za predajné automaty vo výške 18.470,86 € /246,3 %/. V roku 2016 sa jednalo o čiastku 15.854,08 €       /158,5 %/. V roku 2015 bol rozpočet schválený v inom objeme /7.500,00 €/  ako v roku 2016 /10.000,00 €/.

	Ku kontrole bola predložená evidencia daňových subjektov za kontrolované roky 2015 a 2016 /databáza v PC - Celkový výmer - zostava KS 02/, ktorá obsahuje informácie o predpisoch daní, nedoplatkoch, pokutách, dorubených predpisoch, úhrade a salde. V roku 2015 správca dane evidoval 18 daňových subjektov            a 16 daňových subjektov v roku 2016.

	V roku 2015 bolo celkovo vyrubených 13.316,58 € a dorubených 7.253,86 €. Celkovo bolo uhradených 18.470,86 €. Saldo 1.271,28 € /1 daňový subjekt/ bolo uhradené v nasledujúcom roku.

	V roku 2016 bolo celkovo vyrubených 13.674,94 € /predpis/, pokuty za nesplnenie si daňových povinností boli vyrubené vo výške 597,46 €, dorubený predpis bol vo výške 8,33 €. Celkovo bolo uhradených 15.854,08 € /vrátane nedoplatku z roku 2015 – COCA COLA HBC Slovensko/. Saldo - 302,07 € je zložené z preplatku - 328,72 € a nedoplatku vo výške 26,66 €.

V porovnaní s rokom 2013 /evidovaných 66 predajných automatov - výška vyrubenej dane 7.726,60 €/ a rokom 2014 /64 automatov - 7.814,96 €/ došlo k podstatnému nárastu vyrubenej dane. K nárastu príjmovej časti rozpočtu MČ B-NM v kontrolovanej položke došlo z dôvodu vykonávania vyhľadávacej činnosti v súlade s § 36 zákona č.563/2009 Z.z. – Daňového poriadku.
	
Následnou kontrolou daňového konania bola preverená dokumentácia daňových subjektov a správnosť vyrubenia daní:
	Správca dane je v zmysle § 36 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oprávnený pri vyhľadávacej činnosti zhromažďovať informácie o daňových subjektoch, vyhľadávať neprihlásené alebo neregistrované daňové subjekty, overovať úplnosť a správnosť evidencie alebo registrácie daňových subjektov a zisťovať ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre správne vyrubenie dane. Táto možnosť zo strany správcu dane bola využitá /žiadosti o poskytnutie informácie o umiestnených predajných automatoch v prevádzkach MČ B-NM, resp. záznamy z vykonanej miestnej kontroly/.
	Na základe zistených informácií boli určeným daňovým subjektom zasielané výzvy na splnenie si daňových povinností /podanie daňového priznania/. Na základe priznaného prevádzkovaného počtu predajných automatov, ich umiestnenia a dátumu začatia ich prevádzkovania, správca dane vyrubil predmetnú daň a následne pokutu za správny delikt podľa § 154, ods.1, písm. a/ zákona    č.563/2009 Z.z. - Daňového poriadku v znení neskorších predpisov /nepodanie daňového priznania do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti/.
	
Za nepodanie daňového priznania v zákonom ustanovenej lehote bola v roku 2016 uložená správcom dane pokuta v 11 prípadoch. Správca dane uložil pokutu podľa § 99a, ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, t.j. vo výške 15 % vyrubenej dane za predajné automaty, za ktoré nebolo podané daňové priznanie včas. V roku 2015 pokuty neboli udelené. Správca dane vyzýval aj na predloženie nájomných zmlúv na priestory, z ktorých bolo zrejmé, odkedy boli predajné automaty v priestoroch umiestnené.

	Spis č.28112/2015 a č.1387/2016 /Caffe Espresso, spol.s.r.o./ - dodatočné priznanie dane za rok 2014. Uvedenému predchádzala žiadosť o poskytnutie informácií o umiestnení automatov zo strany správcu dane, žiadosť o poskytnutie informácie zo strany daňového subjektu - zaujatie jednoznačného stanoviska k pojmu „priestor prístupný verejnosti“ vo vzťahu k zákonu o miestnych daniach a poplatkoch. Zákon priestory prístupné verejnosti bližšie nešpecifikuje a z uvedeného dôvodu je na správcovi dane, aby individuálne posúdil v prípade pochybností, či v konkrétnych prípadoch prevádzkovania predajných automatov je predmet dane naplnený.   
	
Spis č.28329/2015 /Celfia, s.r.o./ - na základe žiadosti daňového subjektu bol vrátený preplatok na dani z dôvodu demontáže predajného automatu /záznam z vykonania miestnej kontroly/. Rozdiel dane bol vypočítaný a vyrubený podľa dodatočného priznania /-16,67 €/. V uvedenom prípade nebolo možné použiť rozdiel dane podľa § 98a, ods.3 zákona /započítané v ďalšom roku/ a z uvedeného dôvodu správca dane postupoval podľa § 99h zákona - rozdiel dane vrátil.
	
Spis č.28245/2015 /Coca-Cola HBC SR, a.s./ - správca dane pri správe daní prostredníctvom vyhľadávacej činnosti zistil, že nebola splnená daňová povinnosť pri niektorých predajných automatoch prístupných verejnosti. Z uvedeného dôvodu vyzval daňový subjekt na podanie dodatočného daňového priznania. Daň bola v roku 2015 dodatočne vyrubená za roky 2010-2014 /2.857,49 €/ a uhradená v roku 2016.  Podľa dodatočného daňového priznania v roku 2014 /odhlásené automaty/ vznikol v roku 2015 celkový evidovaný preplatok vo výške - 828,30 €. Správca dane použil    § 98a, ods.3 zákona /správca dane použil neoznačenú platbu na úhradu daňového nedoplatku/. V roku 2016 bol evidovaný preplatok vo výške -328,72 €.
	
Spis č.31663/2015 a 1405/2016 /Dalmayr Vending & Office k.s./ - daňové priznanie podané v roku 2015 dodatočne za roky 2011-2014 na základe výzvy na podanie dodatočného daňového priznania. Pokuta bola správcom dane udelená vo výške 135,00 € za správny delikt podania daňového priznania k dani za predajné automaty za rok 2015 viac ako 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 
	
Spis č.2811/2015 a č.1384/2016 /DELIKOMAT Slovensko, s.r.o./ - na základe výzvy na podanie dodatočného daňového priznania  bolo podané daňové priznanie a vyrubená daň v roku 2015. Správca dane v roku 2016 uložil za nepodanie daňového priznania včas pokutu v súlade s §99b, ods.2 zákona č.582/2004 Z.z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Správca dane neuznal daňovému subjektu nárok na vrátenie pomernej časti dane z dôvodu podania čiastkového priznania po lehote ustanovenej zákonom /najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti/.
	
Spis č.40299/2015 a č.1414/2016 /EUROINEX, s.r.o./ - prostredníctvom vyhľadávacej činnosti správca dane zistil nesplnenie si daňovej povinnosti za predchádzajúce roky pri predajných automatoch prístupných verejnosti a vyzval daňový subjekt na dodatočné daňové priznanie a doloženie dokladu, z ktorého je zrejmá doba umiestnenia predajného automatu. Dodatočné daňové priznanie bolo v roku 2015 podané za roky 2012-2014. Správca dane dorubil za uvedené obdobie daň a za oneskorené daňové priznanie uložil pokutu vo výške 15 % z vyrubenej dane, za obdobie nepodaného daňového priznania.
	
Spis č.28227/2015 a č.1417/2016 /KÁVOMATY, s.r.o./ - výzva na podanie dodatočného daňového priznania bola zo strany daňového subjektu spochybnená /priestory Národného tenisového centra v Bratislave/. Z uvedeného dôvodu sa obrátili na Finančné riaditeľstvo SR o určenie, či sú uvedené priestory verejnosti prístupné bez obmedzenia, t.j. nie sú predmetom dane za predajné automaty. Daňové riaditeľstvo SR sa obrátilo na Ministerstvo financií SR, ktoré potvrdilo, že priestory sú prístupné verejnosti bez obmedzenia a teda sa predajné automaty zdaňujú. Podmienku časového obmedzenia prístupnosti verejnosti do niektorých priestorov zákon o miestnych daniach neukladá. Na základe uvedených záverov boli automaty dodatočne priznané a zdanené za roky 2011-2014. V súlade so zákonom bola uložená pokuta. Daňový subjekt požiadal o opravu v dátume prevádzkovania predajného automatu. Rozdiel dane bol vypočítaný a vyrubený správcom dane podľa dodatočného priznania a v súlade so zákonom vrátený daňovému subjektu /rok 2015 a 2016/. 
	
Spis č.1749/2016 /AS SELECTA, s.r.o./ - správca dane vrátil podanie čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti v zmysle § 18 - Daňového poriadku z dôvodu, že predajný automat správcovi dane miestne neprislúchal /Autoservis na Rožňavskej/. Správca dane uložil pokutu za správny delikt nepodania daňového priznania včas - 3 automaty /§ 99b, ods.2 zákona č.582/2004 Z.z./. Z dôvodu ukončenia prevádzkovania jedného predajného automatu v zdaňovacom období roku 2016, ku ktorému bolo podané čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, správca dane na základe žiadosti daňového subjektu o vrátenie preplatku vypočítal pomernú časť dane a finančnú čiastku vzniknutého rozdielu vrátil v zmysle §99h zákona /platobný poukaz/.
	
Spis č.376/2015 a č.1420/2016 /Vematic, s.r.o./ na základe výzvy správcu dane na podanie daňového priznania /vyhľadávacia činnosť/, bolo podané daňovým subjektom priznanie spolu s dokladom o dobe prevádzkovania /nájomná zmluva/. Na základe uvedeného bola dodatočne vyrubená daň za roky 2012-2014 a následne uložená pokuta za nepodanie daňového priznania včas /15 % z vyrubenej dane/.
	
Spis č.40284/2015 a č.1421/2016 /Wrigley Slovakia, s.r.o./ - na základe daňovej vyhľadávacej činnosti bola zaslaná správcom dane výzva na podanie daňového priznania a za roky 2013-2014 bola dodatočne vyrubená daň. Správca dane daňovému subjektu uložil pokutu v súlade s Daňovým poriadkom.	
Spis č.40259/2015 a č.1409/2016 /ASO Vending/ - správca dane vyzval daňový subjekt podľa § 99c, ods.2 zákona č.582/2004 Z.z. na podanie dodatočného daňového priznania k niektorým predajným automatom spolu s dokladmi o začatí ich prevádzky. Dodatočne bola vyrubená daň za zdaňovacie obdobie roku 2014. Správca dane za nepodanie daňového priznania včas uložil v súlade so zákonom daňovému subjektu pokutu. V priebehu roku 2016 daňový subjekt nahlásil ukončenie prevádzky jedného automatu /správca dane preveril/. Rozdiel dane bol vypočítaný a vyrubený podľa dodatočného priznania a vyčíslený preplatok správca dane vrátil podľa § 99h zákona č.582/2004 Z.z. /platobný poukaz/.

	Na základe vyššie uvedených zistení kontrolná skupina pozitívne hodnotí nárast príjmovej časti rozpočtu v kontrolovanej položke daní z dôvodu vykonávania vyhľadávacej činnosti zo strany správcu dane v súlade s §36 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


K bodu 2/

Daň za psa

Podľa Tretej časti Zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov „Daň za psa“ patrí do kategórie priamych miestnych daní. Daňovníkmi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi alebo držiteľmi psa chovaného na území mestskej časti B-NM. Podľa § 29 zákona č.582/2004 Z.z. má Mestská časť Bratislava – Nové Mesto spracované vlastné všeobecne záväzné nariadenie. V čase vykonávanej kontroly bolo platné VZN č.6/2012 zo dňa 11.12.2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 
	
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov s výnimkou psov chovaných na vedecké a výskumné účely, pes umiestnený v útulku zvierat, pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím, pes, ktorého majiteľ chová z dôvodu terapeutického účinku pre postihnutého člena rodiny, pes, ktorého vlastník používa pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany, po dobu jedného roka pes, ktorého vlastník nadobudol z útulku zvierat a pes, ktorého vlastník má príjem na hranici životného minima. Základom dane je počet psov. Daňová  povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Daňová povinnosť zaniká v mestskej časti i v prípade, že pes už nie je chovaný v mestskej časti. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Mestská časť vykonáva správu dane za psov, ktorí sú chovaní, resp. držaní na jej území.
	
Sadzba dane za kontrolované roky 2015 a 2016 bola podľa VZN č.6/2012 za psa chovaného v byte alebo v rodinnom dome vo výške 50,00 € za rok. Za psa, ktorého vlastníkom je dôchodca alebo invalidný dôchodca, bola sadzba dane určená vo výške 10,00 € za rok. Za psa adoptovaného z útulku zvierat a za psa sterilizovaného na základe písomného potvrdenia od zverolekára., bola daň určená vo výške 25,00 € za rok. Za psa, ktorý absolvoval všestrannú skúšku podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku, bola určená daň vo výške 10,00 € za rok. Sadzba dane za psa, ktorý bol chovaný vo firme ako strážny pes, bola určená vo výške 70,00 € za rok.
	
Výška dane za psa závisí od toho, či je pes chovaný v mestskej časti počas celého roka alebo iba časť roka. V prípade, že daňovník chová psa iba časť roka, platí alikvotnú čiastku ročnej dane.

Daň uhrádzajú právnické alebo fyzické osoby na základe právoplatných výmerov dane za psa, ktoré sú spracované zodpovedným zamestnancom MÚ         B-NM do podsystému programu daní a poplatkov. Predpis pohľadávky z vyrubených miestnych daní vychádza z tohto programu a obsahuje meno a priezvisko platiteľa, resp. názov firmy, adresu, variabilný symbol a predpísanú sumu k úhrade. Predpis pohľadávky sa predkladá na predpisnom poukaze vedúcemu referátu účtovníctva v termíne splatnosti. Vedúci referátu účtovníctva po kontrole odovzdáva predpisný poukaz poverenému pracovníkovi učtárne k zaúčtovaniu.

Vlastníci, prípadne držitelia psov, sa musia tiež riadiť ustanoveniami zákona č.282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, Podľa § 3, ods. 2 uvedeného zákona, evidenciu psov vedie obec v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Podľa článku 44, ods. 2, písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, mestská časť podľa osobitného predpisu vedie evidenciu psov nachádzajúcich sa na území mestskej časti, údaje z tejto evidencie a zmeny údajov v evidencii ohlasuje mesačne mestskej polícii. Za kontrolované obdobie bola mestskej polícii zasielaná priebežne aktualizácia evidencie psov na území MČ B-NM podľa jednotného systému vedenia evidencie psov a ich majiteľov v rámci Bratislavy (kontrola psov v uliciach obce). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní v mestskej časti Bratislavy, kde sa pes v danom roku prevažne nachádzal. Podmienky a podrobnosti držania psov na území MČ B-NM upravuje VZN MČ B-NM č. 3/2010 v znení neskorších úprav, ktoré upravuje i podmienky vedenia psov v evidencii MČ B-NM.
	
Podľa uvedených predpisov obec vydá vlastníkovi, prípadne držiteľovi psa zapísaného do evidencie, evidenčnú známku. Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov obce, kde je evidovaný a údaj o tom, či je nebezpečným psom. Obec je povinná držiteľovi psa za úplatu vydať náhradnú známku. 
	
Ku kontrole bola doložená evidencia daňovníkov a evidencia pohľadávok za roky 2015 a 2016 :

Rok 2015
	2070 evidovaných daňovníkov

Predpísané platby – 46.085,70 €
Nedoplatky a pokuty – 6.574,70 €
	Uhradené – 45.127,87 €


Rok 2016
	2083 evidovaných daňovníkov

Predpísané platby – 45.222,09 €
Nedoplatky a pokuty, resp  preplatky – 7.302,05 €
Uhradené – 45.203,73 €

Pracovníčka, ktorá má v pracovnej náplni výber daní za psa v priebehu roka, písomne i telefonicky upozorňovala dlžných majiteľov psov – jednotlivo, na povinnosť úhrady dane za psa. 

Vyššie uvedené skutočnosti boli preverované na základe predložených dokladov súvisiacich s evidenciou daňovníkov, vystavených predpisných, odpisných a platobných poukazov, vystavených výziev na úhradu nedoplatkov, ako aj predložených dokladov daňovníkov poukazujúcich na úľavu na dani.
	
Daňovníci písomne oznamujú vznik daňovej povinnosti na príslušnom tlačive správcu dane a k oznámeniu o vzniku daňovej povinnosti predkladajú ako doklad fotokópiu očkovacieho preukazu, z ktorého sú zrejmé údaje o psovi, ktorý je predmetom dane.
	
Kontrolou platobných výmerov daňovníkov, t. j. vyrubenej dane, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru a v ďalších zdaňovacích obdobiach bez vyrubenia dane do 31. januára príslušného zdaňovacieho roka, kontrolná skupina nezistila rozdiely oproti zostave daňovníkov a dokladov súvisiacich s vyrubenou daňou. Daňovníci uhrádzajú vyrubenú daň tromi spôsobmi: do pokladne MÚ B-NM, poštovou poukážkou, resp. prevodom na účet správcu dane.
	
Kontrolou správnosti sadzby vyrubenej dane bolo zistené, že zodpovedná pracovníčka správne prihliadala pri stanovení sadzby na nahlásený predmet dane (pes starší ako 6 mesiacov), základ dane (počet psov) a dátum vzniku daňovej povinnosti.
	
Pri oznámení zániku daňovej povinnosti daňovníci predkladajú správcovi dane doklad o utratení psa alebo čestné vyhlásenie o úhyne, prípadne strate psa. Zároveň daňovníci vrátia správcovi evidenčnú známku alebo predložia čestné vyhlásenie o jej strate. Pri oznámení zániku daňovej povinnosti z dôvodu zmeny majiteľa psa alebo držiteľa psa, predkladá daňovník čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti. Kontrolou dokladov, súvisiacich so zánikom daňovej povinnosti, generovanej zostavy preplatkov, hlavnej knihy, odpisných poukazov, ako i platobných poukazov, neboli zistené rozdiely. Spisové obaly obsahujú všetky potrebné údaje k oznámeniu o zániku daňovej povinnosti za psa podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a VZN MČ B-NM č. 6/2012 zo dňa 11.12.2012 o miestnych daniach (potvrdenie veterinárneho lekára v prípade utratenia, fotokópia preukazu ZŤP, potvrdenie o sterilizácii psa, čestné prehlásenie o úhyne psa, zrušenie firmy, zmena bydliska, resp. vrátenie duplicitnej platby). V uvedených prípadoch je daňovníkom vrátená alikvotná časť uhradenej dane za psa (platobné poukazy). 

	Na základe vyššie uvedených zistení kontrolná skupina pri kontrole dane za psa hodnotí vedenie evidencie daňovníkov, realizáciu predpisov daní a zabezpečenie pohľadávok na zodpovedajúcej úrovni.

V súlade so znením zákona č.502/2001 Z.z. a zákona č.357/2015 Z.z. (účinného dňom 01.01.2016) o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola vykonaná finančná kontrola, ktorou určení zamestnanci MÚ B-NM odsúhlasili realizované finančné operácie.

Kontrolná skupina konštatuje, že realizované finančné operácie boli vykonané v súlade s osobitnými predpismi : 
- zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
  v znení neskorších predpisov
- zákon č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
  odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- VZN č.6/2012 zo dňa 11.12.2012 v znení neskorších predpisov o miestnych   
   daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
- rozpočtom mestskej časti.
ZÁVER:

	Vykonanou kontrolou povinnej osoby: Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ B-NM so zameraním na výber miestnych daní zverených Štatútom hl. m. SR Bratislavy, zabezpečenie evidencie a registrácie daňových subjektov, vyhľadávacej a kontrolnej činnosti a realizácie daňového konania za obdobie rokov 2015 a 2016 možno konštatovať, že pracovníci oddelenia si plnia svoje pracovné úlohy zodpovedne na požadovanej úrovni. Na preverovanom úseku činnosti neboli kontrolou zistené nedostatky vyžadujúce si prijatie nápravného opatrenia.

	Kontrolované doklady súvisiace s predmetom kontroly potvrdili, že zodpovední pracovníci oddelenia dodržiavali ustanovenia zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.582/2004 z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a VZN č.6/2012 o miestnych daniach na území MČ B-NM v znení neskorších predpisov.

	V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu príjmovej časti rozpočtu MČ B-NM v kontrolovaných položkách daní za nevýherné hracie prístroje a daní za predajné automaty z dôvodu vykonávania aktívnejšej vyhľadávacej činnosti v súlade so zákonom č.563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

	Kontrolná skupina záverom hodnotí prístup odborných referentov miestnych daní k plneniu si svojich pracovných úloh ako zodpovedný a na vysokej odbornej úrovni.
   








