Obec Bukovany
Obecně závazná vyhláška č.4111

o místnímpoplatku za proyozovaný qýherní hrací přístroj

Zastupitelstvo obce Bukovany se na svém zasedáni dne 1 .2.2OI1 usnesením č. 45
usneslo vydat na zák|adě § 14 odst. 2 zákona č. 56511990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějŠÍchpředpisŮ av souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákonaě.
12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ave zněni pozdějších předpisů tuto obecně závaznou
vyhlášku.

čt. t
úvodníustanovení
(1) Obec Bukovany touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek zaprovozovaný
výherní hrací přístroj
(2)Rízenío poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen ,,správce poplatku'')

čl. z
Předmět poplatku
(1) Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.

čl. s
Poplatník
(l) Poplatníkem je provozovatelqýherního hracího přístroje (dále jen,,VHP'.).
č1.1
Ohlašovací povinnost
(1) Provozovatel VHP je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do
l5 dnŮ uvedení qýherního hracího přístroje do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit

ukonČeníprovozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájeníprovozu a protokolem o
ukončení provozu.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatňík povinen sdělit správci poplatku název nebo
obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČO, číslaúčtůu peněžníchústavů,na nichž jsou
soustředěnu peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikačníznaky VHP.
Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručovánía osoby, které jsou jeho jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech.

(3) Dojde-li ke změně údajůči skutečnosti uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

c|.5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek za VHP se platí ode dne, kdy byl VHP uveden do provozu.
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončeníprovozu VHP.

čl. o

Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí5000,- Kč na tři měsíce zakaždý v}herní hrací přístroj.
(2) V případé, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné
výši podle počtu dnů provozování

VHP.

č1.1

Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný ětvrtletně, nejpozději do posledního dne posledního měsíce příslušného
kalendářního čtvrtletí.Poplatek je možnézap|atit také jednorázové za celou předpokládanou dobu
provozu VHP.

čl. s

osvobození
Osvobození od poplatku se nepřipouští.

člq

Navýšenípoplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné qýši můžepodléhat zvýšenípoplatku podle §
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

11

čt. to

přechodná ustanovení
(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnostitéto vyhlášky se vztahují ustanovení
dosavadní obecně záv azné vyhlášky.

čl.tz

zrušovacíustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška ě. 4105 ze dne 14.12.2005 o místnímpoplatku za
provozovan ý hr ací přístroj

Cl. 13
Účinnost
Tato obecné závazná vyhláška nabyvá úěinnosti dne 1 .3.20l

Josef Stix

místostarosta

l.
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Šimečkováíj

Jana
starostka obce
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Tato vyhláška byla vyvěšena na úřednídesce dne: 2.2.2011
Tato vyhláška byla sňata z úřednídesky

dne

17.2.2011

