Hlavná kontrolórka obce Beňuš Ing. Vaisová Miroslava

INFORMATÍVNA SPRÁVA O SPRÁVE POHĽADÁVOK K 31.12.2015

Stav pohľadávok k 31.12.2015
Stav všetkých pohľadávok evidovaných k 31.12.2015 je vo výške 63 974,37 €. V porovnaní
s rokom 2014 sú pohľadávky vyššie o 23 991,58 € (o cca 60 %). Z toho pohľadávky vo výške 40 595,12
€ (63,5 ℅ z celkových pohľadávok) sú po lehote splatnosti a pohľadávky vo výške 23 379,25 € (36,5℅
z celkových pohľadávok) sú splatné v roku 2016.
Z celkových pohľadávok sa roku 2015 týkajú pohľadávky vo výške 26 954,34 €. Zo stavu
pohľadávok po lehote splatnosti vyplýva, že pohľadávky vo výške 37 020,03 € sú z predchádzajúcich
rokov. Pohľadávky po lehote splatnosti týkajúce sa roku 2015 evidujeme vo výške 3 575,09 €.
Štruktúra pohľadávok je nasledovná:
1.

účet 311 – odberatelia - kniha odoslaných faktúr eviduje pohľadávky vo výške 26 189,95 €, čo
je o 23 529,53 € viac ako v roku 2014. Na tomto účte obec eviduje pohľadávky z neuhradených
vystavených faktúr, konkrétne jednej faktúry z roku 2012 vo výške 200 € a ôsmich faktúr z roku
2015 vo výške 25 989,95 €. Z celkových pohľadávok na účte 311 sú pohľadávky vo výške
23 133,97 € (88%) v lehote splatnosti v roku 2016 a pohľadávky vo výške 3 055,98 € (12 %) sú
po lehote splatnosti. Počas kontroly boli uhradené takmer všetky faktúry (vo výške 25 511,96 €),
neuhradené ostali faktúry z roku 2012 vo výške 200 €a jedna z roku 2015 vo výške 477,99 € (za
nájom).

2. účet 319 - pohľadávky z daňových príjmov obce, obec eviduje vo výške 37 539,14 €, čo je o 216,77
€ (o 0,6 %) viac ako v roku 2014. Všetky tieto pohľadávky sú po lehote splatnosti a zahŕňajú:
-

-

-

pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 36 664,76 €, čo je približne na rovnakej
úrovni ako v roku 2014 (o 43,43 € viac – o 0,01 %), z toho nedoplatky za rok 2015 sú vo
výške 128,60 € a zahŕňajú len nedoplatky fyzických osob. Nedoplatky vo výške 36 536,16
€ sú za predchádzajúce roky a okrem nedoplatkov fyzických osob zahŕňajú aj nedoplatky
právnickej osoby AGB Beňuš vo výške 36 428,64 € za roky 2013 a 2014. Počas kontroly
družstvo uhradilo nedoplatky za predchádzajúce roky vo výške 17 863,44 €.
pohľadávky z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec eviduje
vo výške 921,74 €, čo je o 213,20 € viac ako v roku 2014 (o 30 %). Pohľadávky z roku
2015 sú vo výške 619,51 € a ostatné nedoplatky vo výške 302,23 € sú z predchádzajúcich
rokov.
Pohľadávky na dani za psa sú vo výške -1,36 €, čo znamená preplatok na tomto druhu
daní v dôsledku úhynu psa v priebehu roka.
Cintorínsky poplatok – podobne ako u dani za psa aj pri tomto druhu dane je preplatok
v dôsledku predplatenia hrobového miesta, vo výške -46 €.

Pri vymáhaní daňových nedoplatkov obec dlžníkom zasiela výzvy na úhradu nedoplatku a v
spolupráci s príslušnými organizáciami zisťuje majetkové pomery daňových dlžníkov a následne
pristupuje k vymáhaniu v rámci exekučného konania.
3. Účet 335 – pohľadávky voči zamestnancom vo výške 245,28 € sú splatné v januári a zahŕňajú
preddavky na stravné.
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Záver:
Pohľadávky z titulu neuhradených miestnych daní a poplatkov sa vymáhajú v zmysle ustanovení
zákona č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok. V spolupráci s príslušnými organizáciami sa zisťujú
majetkové pomery daňových dlžníkov a následne sa pristupuje k vymáhaniu v rámci exekučného
konania. V prípade nemajetných dlžníkov je vymáhanie značne obtiažne a časovo náročné. Pohľadávky
sú vymáhané formou výziev a exekúciami v exekučnom konaní.
Pri pohľadávkach vzniknutých zo zmluvných vzťahov sú dlžníkom zasielané výzvy na
zaplatenie nedoplatkov a v prípade neuhradenia pohľadávky sa postupujú právnikovi JUDr. Hlinkovi na
vymáhanie súdnou cestou.
Pri vymáhaní pohľadávok obec postupovala v roku 2015 v zmysle „Daňového poriadku“, a
„Občianskeho zákonníka“.

V Beňuši

Ing. Miroslava Vaisová

7.3.2016
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