Obec Dolní Tošanovice

Dolní Tošanovice č. 121, 739 53 Hnojník

Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti

Místní poplatek z ubytovací kapacity
Název obchodní firmy (právnická osoba, fyzická osoba podnikající) .....................................
……………...………………………………..................................................................................................
Sídlo/místo podnikání: ..........................................………………………………………………………………..
Adresa provozovny: ...................................................................................................................
IČ: ……………………………………… Tel.č.: ……………….........................................................................
Adresa pro doručování ………………………………………………………………………………………………………..
Za obchodní firmu jedná: ..………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………
Čísla účtů

….............................................................
Poskytovatelé platebních služeb

……………………………………………
Vznik poplatkové povinnosti (ve formátu dd.mm.rrrr)

Obec Dolní Tošanovice

Dolní Tošanovice č. 121, 739 53 Hnojník

Příloha
Výpis z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místních poplatcích,
Část V. POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY:
Předmět poplatku a poplatník



Poplatek z ubytovací kapacity se platí z lůžek v zařízeních určených k přechodnému
ubytování za úplatu.
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, které přechodné
ubytování poskytla a má k tomuto zařízení právo hospodaření.

Ohlašovací povinnost





Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného
ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další
údaje stanovené v čl. 25 OZV Č. 2/2011.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v
zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a
musí být uspořádány postupně z časového hlediska.1

Sazba poplatku


Sazba poplatku činí:

6,- Kč za každé využité lůžko a den.

Splatnost poplatku


Poplatek je splatný nejpozději do 15 – ti dnů po uplynutí každého pololetí.
V případě platby převodem na účet obce /Komerční banka a.s., číslo účtu: 28 525
781/0100, VS: 2128.

Osvobození


Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou
užívána jako hotelová zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.2

Navýšení poplatku



1

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.3
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad
zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.4

§ 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
§ 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
3
§ 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
2

