MĚsTopŘluon
obecně závazná vyh|áška é.4t2o14,
o místnímpoplatku z ubytovací kapacity
Zastupite|stvo
města Přimdase na svémzasedánídne 11'6.2014usnesenímč,'264t2o14
usnes|ovydatna zák|adě$ 14 odst. 2zákona č.565/1990Sb', o místních
pop|atcích,
ve
zněnípozdějších
předpisů
a vsou|adus s 10 písm.d) a S 84 odst.2 písm.h) zákonač.
12812000Sb., o obcích (obecnízřízení),ve znění pozdějšíchpředpisů,tuto obecně
závaznouvyh|ášku
(dá|ejen ,,vyh|áŠka..):
Čl.t
Úvodní ustanovení
(1) Město Přimda toutovyh|áškou
zavádímístnípoplatekz ubytovací
kapacity(dá|ejen
,,poplatek").
(2) Řízenío pop|atcích
vykonáváměstskýÚřad (dálejen ,,správce
pop|atku.,).1

Čl.z

Předmětpoplatkua poplatník
(1) Pop|atekz ubytovací
kapacityse vybíráv obcícha městechv zařízeních
určených
k přechodnému
ubytování
za úp|atu.2
(2) Pop|atekp|atíubytovate|,
kteým je fyzická nebo právnickáosoba, která přechodné
poskyt|a.
ubytování
Č l .g
ohlašovacípovinnost
(1) Pop|atník(ubytovate|)
je povinen oh|ásit správci pop|atkuvznik své pop|atkové
povinnostido 15 dnů od zahájeníčinnostispočívající
vposkytovánípřechodného
ubytováníza úp|atuv zařízenichurčenýchk přechodnémuubytování'Stejným
způsobem oh|ásí ubytovate|správci poplatku ukončeníčinnosti spočívající
přechodného
v poskytování
ubytování
za úplatu.
(2) V oh|ášení
pop|atník
(ubytovate|)
uvede3
jména,a příjmení
a) jméno,popřípadě
nebo název nebo obchodní
firmu,obecný
identifikátor,
by|-|ipřidě|en,místopobytunebo síd|o,místopodnikání,
popřípadě
pro
dalšÍadresy
právnickáosoba uvedetéŽosoby,kteréjsou jejím
doručováníl
jménemoprávněnyjednatv pop|atkových
věcech,
.

s t+ odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místníchpop|atcích,ve znění pozdějšíchpředpisů(dá|e jen ,,zákon
poplatcích..)
o místních
místníchpop|atcích
I S 7 odst. 1 zákonao
" $ 14a odst. '| zákona o místníchpop|atcích

b) čís|a
všechsvých účtů
u poskytovate|ů
p|atebních
s|uŽeb,včetněposkytovate|ů
těchto s|uŽebv zahraničí,
uŽívaných
v souvislostis podnikate|skou
činností,
v případě,
Že předmětpop|atku
souvisíspodnikate|skou
pop|atníka,
činností
c) da|šíúdajea skutečnosti
rozhodnépro stanovenívýše pop|atkové
povinnosti,
včetněskutečností
zak|áda1icích
nárok na případnéosvobozeníoď poplatkové
povinnosti.
(3) Pop|atník,
kteý nemá síd|onebo byd|iště
na Územi č|enského
státu Evropskéunie,
jinéhosm|uvního
státuDohodyo Evropském
hospodářském
prostoruneboŠvýcarské
konfederace,
uvedekroměÚdajůpoŽadovaných
v odstavci2 adresusvéhozmocněnce
v tuzemskuprodoručování.a
(4) Dojde-|ike změně údajůuvedenýchv oh|ášení,
je poplatníkpovinentuto změnu
,15
oznámitdo dnůodedne,kdynasta|a.s
(5) Ubytovate|je
povinenvéstv písemné
podoběevidenční
knihu,do kterézapisujedobu
jméno,př,rjmení,
ubytování,
adresumístatrva|ého
pobytunebo místatrvalého
byd|iště
v zahraničí
a čís|o
průkazunebocestovního
občanského
dok|adufyzické
osoby,které
ubytováníposkyt|. Zápisy do evidenčníknihy musí být vedeny přeh|edně
a srozumite|ně
a musíbýtuspořádánypostupněz časového
hlediska.o

čl.+
Sazba poplatku
( 1 ) Sa z b apo p|a t kčinÍ
u
zak a Ž vdé
yuŽité
|ůŽko
a den...........4,.
Kč.

čl.s

Splatnost poplatku
je sp|atný
(1) Pop|atek
nejpozději
do 15{idnůpo up|ynutí
kaŽdého
přís|ušného
čtvrt|etí
ka|endářního
roku.

čl.s
osvobození
( 1 ) P o p | at k unepo d| é há :
a) ubytovací
kapacitav zařízeních
propřechodné
s|ouŽících
ubytovánístudentů
a Žáků
b) ubytovacíkapacitave zdravotnickýchnebo |ázeňskýchzařízeních,pokud nejsou
uŽívánajako hotelová zařízení
c) ubytovací
kapacitav zařízeních
s|ouŽících
sociá|ním
a charitativním
úče|ům.7
-

$ 14a odst.2 zákona o místníchpop|atcích
pop|atcích
] S t+a odst.3 zákona o místních
3druhávěta zákonaomístníchpop|atcích
sodkazem na $3odst. 4zákonao místních
poplatcích
;91"q.l
'
$ 7 odst. 2 zákona o mistníchpop|atcích

čl.z
Navýšenípoplatku
(1) Nebudou-|i
pop|atkyzap|acenypop|atníkem
včasnebo ve správnévýši,vyměřímu
městskýÚřad pop|atek
p|atebním
výměremnebohromadným
předpisným
seznamem.8
(2) Včas nezap|acené
nebo neodvedenépop|atkynebo část těchto pop|atkůmůŽe
městskýúřadzvýšitažna trojnásobek;
totozvýšeníje
přís|ušenstvím
pop|atku.9

ct. 8
Zrušovací
ustanovení
Zrušujese obecně závazná vyh|áškač. 2t2oo3,o místnímpop|atkuz ubytovací
kapacityze dne 1.12.2003.

č l .g
Účinnost
Tato vyh|áškanabýváúčinnosti
dnem 1.7.2014.

starosta

Vyvěšenona Úřednídesce dne: ,íl'l.6 " u#/
Sejmutoz Úřednídeskydne:

u

{Í, 6 ' {op

5 11 odst. 1 zákona o místníchpop|atcích
" $ 11 odst. 3 zákonao místníchpoplatcích

