V ____________________ dne ___________
(označení správního úřadu)

______

DORUČENKA

Čj. _____________________________________________
Vyřizuje: _____________________

_________________

Telefon: ______________________ č. dveří: __________

DODATEČNÝ PLATEBNÍ VÝMĚR č.
na správní poplatek

Poplatník:
Jméno a příjmení - název

Bydliště - sídlo

Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČ)

Předmět žádosti

Datum podání žádosti (čj., zn. apod.)

Žádost doručena dne

Podle § 147 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), a § 5 odst. 3
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), se Vám
doměřuje nedoplatek na správním poplatku podle položky ________________________________________________________
sazebníku zákona o správních poplatcích ve výši ____________________________________________________________ Kč
(slovy _____________________________________________________________________________________ korun českých),
který zaplaťte do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení tohoto dodatečného platebního výměru.
Odůvodnění: Správní poplatek nebyl vybrán (byl vybrán v nesprávné výši podle rozhodnutí čj. _________________________
ze dne ___________________________________________ ).*)
Dodatečně vyměřenou částku zaplaťte podle § 163 daňového řádu bezhotovostním převodem z účtu vedeného
u poskytovatele platebních služeb na příslušný účet u __________________________________________________________
v ___________________________________ , číslo účtu _____________________________ , směrový kód ______________ ,
konst. symbol _________________ , variab. symbol

, nebo v hotovosti a nebo kolkovou známkou

vylepenou na zadní stranu tohoto dodatečného platebního výměru (popř. jeho kopie), a zašlete zpět správnímu úřadu.*)
Nebude-li správní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, postupuje správní úřad podle § 175 daňového řádu při vymáhání
poplatkového nedoplatku.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to písemně nebo ústně do protokolu
u shora uvedeného správního úřadu. Podané odvolání nemá odkladný účinek (§ 109 daňového řádu).

otisk
úředního
razítka

(vlastnoruční podpis s uvedením jména, příjmení a funkce
pověřeného pracovníka správního úřadu)
*) nehodící se škrtněte
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VYMAZAT OBSAH TISKOPISU

ULOŽIT TISKOPIS

ODESLAT E-MAILEM

