§ 156 DŘ - Vzor rozhodnutí o rozložení úhrady na splátky
Obecní úřad ………………(popř. uvést i odbor)
………………………………………………….
………………………………………………….
Vyřizuje: ………………………,č.dv………….
Telefon: ……………………….../ linka: ……..
Čj.: ……………………………
Adresa příjemce :
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
RČ/IČ………………………………………….

V ………………….. dne………………..

Rozhodnutí
o rozložení úhrady na splátky místního poplatku
Obecní (městský) úřad ……………, jako správce místních poplatků, rozhodl podle
ustanovení § 156 odst. 1 písm. …..a) - e)…… zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), o žádosti ……….uvést
identifikaci žadatele …………podané dne …………….ve věci rozložení úhrady na
splátky místního poplatku……………uvést - druh poplatku, období, kterého se posečkání
týká a částku (v případě navýšení včetně tohoto příslušenství) ……zaevidované dne
……….…pod č.j. ………….. takto:
rozložení úhrady místního poplatku ………………..............
splatného ke dni ………….
ve výši …………. Kč slovy …………………………………..
se p o v o l u j e
ode dne ………nejdéle do dne …………… v měsíčních (čtvrtletních, pololetních)
splátkách
ve výši ………………. Slovy: ……………………………………..…….
Povolení rozložení úhrady na splátky (popř. včetně navýšení) je v souladu s § 156 odst. 3
daňového řádu vázáno na tyto podmínky:
 např. řádné plnění splátkového kalendáře,
 povinnost dodržování poplatkové kázně u nově vzniklých poplatkových povinností

Výše uvedené měsíční (čtvrtletní, pololetní) splátky uhraďte na účet správce
poplatku č. ................., který je vedený u…..( uvést poskytovatele platebních
služeb). …………….... konstantní symbol........................... variabilní symbol, a to
ode dne………….. nejdéle do dne ………….
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Odůvodnění
(správce poplatku je povinen odůvodnit i rozhodnutí, kterým je žádosti plně vyhověno)
…………………………………………………………………………………………………..

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

otisk úředního razítka
podpis úřední osoby
s uvedením jména, příjmení a funkce
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