	Zpracovala: 	Jana Šímová	~2~	Bankovní spojení:	 KB 19-7964200287/0100 
	       E-mail:  	jana.simova@kraj-lbc.cz		
	Telefon: 	(+420) 485 226 530		Fax: 	(+420) 485 226 444

Krajský úřad Libereckého kraje	
ekonomický Odbor
	Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: ekonomika.kraj-lbc.cz
	Zpracovala: 	Lenka Drobníková 	~1~	Bankovní spojení:	 KB 19-7964200287/0100 
	E-mail:  	lenka.drobnikova@kraj-lbc.cz		
	Telefon: 	(+420) 485 226 556		Fax: 	(+420) 485 226 444
z p r á v y  e k o n o m i c k é h o   o d b o r u

pro finanční orgány obcí v působnosti Libereckého kraje

ročník 2005                          							      číslo 2
Liberec  21. listopadu 2005


Změna příslušnosti k placení a vymáhání platebních povinností finančních úřadů na celní úřady s účinností od 1.1.2006

     Na základě dopisu Ministerstva financí č.j.  43/105580/2005-431 a v souvislosti s úpravou zákona  č. 185/2004 Sb., o celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 2 písm. d) a v § 5 odst. 4 písm. m), byly upraveny kompetence k placení a vymáhání platebních povinností na odvodech a poplatcích sankční povahy, pokutách a penále v případech, kdy tuto platební povinnost ukládá orgán veřejné správy nepověřený současně jejím vybráním, z finančních úřadů na celní úřady. Zároveň bylo novelou zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, která byla 27. 10. 2005 podepsána prezidentem republiky, zrušeno ustanovení dosud zmocňující územní finanční orgány k placení a vymáhání sankčních plateb v dělené správě.

     Peněžitá planění přijatá k vybírání nebo vymáhání územními finančními orgány do 31.12.2005 budou i nadále spravována územními finančními orgány. Peněžitá  plnění předávaná k vybírání nebo vymáhání od 1. 1. 2006 budou již v kompetenci celních orgánů. Peněžitá plnění předávaná k vybírání nebo vymáhání územním finančním orgánům předaná k přepravě do 31. 12. 2005, která jimi budou případně přijata až po 31. 12. 2005 budou postoupena celním orgánům, jakožto věcně příslušným správcům daně, podle ustanovení § 22 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
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