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Statutární město Pardubice
Magistrát města Pardubic
Číslo formuláře: EO/03/13
Žádost o vrácení přeplatku na dani
(dle § 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád)
VYPLNÍ ŽADATEL!
VYPLNÍ ÚŘAD!
Žadatel:
VYPLNÍ ŽADATEL!
Adresu pro doručování vyplňte pouze, pokud si písemnosti v řízení přejete zasílat na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu (sídla).
Vzhledem k tomu, že u správce daně nemám(e) ke dni podání této žádosti nedoplatek na jiné dani, žádám(e)  
 
o vrácení přeplatku ve výši 
*
* Zaškrtněte zvolenou variantu
Poučení:
Daní se rozumí peněžité plnění, které je příjmem veřejného rozpočtu a při jehož správě se postupuje podle daňového řádu. Jedná se také například o pokuty, které jsou příjmem rozpočtu obce.
Pokud daňový subjekt přeplatí na dani, může požádat o vrácení přeplatku. 
Vratitelný přeplatek bez žádosti vrací správce daně v tom případě, že tak stanoví daňový řád, např. když daňovou exekucí je vymoženo více, než činí nedoplatek,  nebo pokud vratitelný přeplatek zavinil svým rozhodnutím správce daně  sám. V ostatních případech vrátí správce daně daňovému subjektu vratitelný přeplatek na základě žádosti o vrácení přeplatku, a to do 30 dnů od obdržení žádosti o jeho vrácení. Vratitelný přeplatek nižší než 100 Kč správce daně vrátí jen ve výjimečných případech tak, aby byla zajištěna zásada hospodárnosti.
Přeplatek se vrací na účet daňového subjektu nebo poštovní poukázkou na adresu daňového subjektu. 
Podle daňového řádu může daňový subjekt požádat správce daně o použití přeplatku na úhradu nedoplatku u jiného správce daně nebo na úhradu nedoplatku jiného daňového subjektu u téhož nebo u jiného správce daně.
Nepožádá-li daňový subjekt o převedení přeplatku do 6 let od konce roku, v němž vznikl, přeplatek zaniká a stává se příjmem rozpočtu.
VYPLNÍ ŽADATEL!
Vyplněním označených nepovinných údajů dávám správci osobních údajů, kterým je statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, IČ 002740146 (dále jen“ správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů, a to za účelem operativní a efektivní komunikace pro rychlejší a kvalitnější poskytování veřejné služby ze strany správce. Beru na vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek nebo povinnost vyplývající z poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem vyslovil souhlas a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných zaměstnanců správce nebo mnou označeným osobám či subjektům předávány jiným příjemcům. Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty povinné informace o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese https://www.pardubice.eu/gdpr/.
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