Obec Bukovany

Obecně závazná vyhláška č. 5/1 1
o místnímpoplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo obce Bukovany se na svém zasedáni dne 1 .2.2011 usnesenimč.46
usneslo vydat na základě § 14 odst, 2 zákona ir.565l1990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu § l0 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb,,
o obcích (obecní zíizeni) ave znění pozdějšícJr předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen,,vyhláška").

čt. t
úvodníustanovení
(1) Obec Bukovany touto obecné závaznou vl,hláškou zavádi místnípoplatek z ubýovací

kapacity (dále jen,,poplatek")

(2) Řízenío poplatcích vykonává obecní úřad ridále jen ,,správce poplatku").

čl. z
Předmět poplatku a poplatník
(l) Poplatek z ubytovací kapacity

se vybírá v obcích a městech v

zaíizenich určených

k přechodIrému ubytováni za úplatu.
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzickrí nebo právnická osoba, která přechodné
uby.tování poskytla.

čl. s

Ohlašovar:í povinnost
(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spoiiívajícív poskytování přechodného ubytování

zaúplatuv zaíizenich určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí

ubytovatel správci poplatku ukončeníčinnosti spočívajícív poskytování přechodného
ubytování zaip|atu.
(2)

V ohlášení poplatní (ubytovatel) uvede
a)

jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo odchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popř.další
adresy pro doručování,právnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcechL,

b) číslavšech svých účtůu poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí,užívanýchv souvislosti s podnikatelskou činností,v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka,
c) dalšíúdaje o skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně
skutečností zakládajici nárok na úlevu nebo případně osvobození od poplatkové
povirrrrosti.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště naúzemi členského státu Evropské unie, jiného

smluvního státu Dohody o Evropském hospodtiřském prostoru nebo Švýcarskékonfederace,
uvede kromě údajůpožadovaných v odst, 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajůuvedených v ohlálíení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(5) Uby.tol,atel je povinen vést v písemnépodobě evidenčníknihu, do které zapisuje dobu

ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště
v zaltaniěí a čísloobčanského průkazu nebo cr;stovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskýl. Zápisy do evidenčníknihy musí bý vedeny přehledně a srozumitelně a
musí by.t uspořádány postupně z časovéhohledliska.

čt. l
Sazba poplatku
(1) Poplatek činízakaždévyužitélůžkoa
(2) Paušálrríčástka činíza l

rok

den 4,- Kč
1 000,- Kč

čt. s
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do poslednítro dne měsíce každého čtvrtletípříslušného

kalendářního roku.
(2) Poplatek placený paušálníčástkou podle č1. 4 odst. 2 je splatný do posledního dne měsíce
každéhočtvrtletípříslušnéhokalendářního roku v poměrné výši.
(3) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede
ubytovatel poplatek do konce příslušnéhokale.ndářního roku.

čt. o
Osvobození a úIely
(l ) Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita

v zaŤizeních sloužícíchpro přechodné ubytování studentiažáků,

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo _lázeňských zařízeních, pokud nejsou
ako hotelcrvá zařizeni,
c) ubytovací kapacita v zaŤizeni sloužícíchsociiálním a charitativním účelům,

lživána

j

čt. z

Navýšeni, poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkern včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní

úřad poplatek platebním výměrem.

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatl<y nebo část těchto poplatků můžeobecní úřad
zvýšit ažnatrojnásobek, toto zvýšeníje přísluiíenstvímpoplatku.

čt. s
zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závaznávyhláška č.112007 o místnímpoplatku z ubytovacikapacity ze
dne 4.7.2007

čt. q
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnostidnem 1.3.201 l
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Vyvěšeno na úřední desce dne : 2.2.2011
Sejmuto z úřední desky dne : 17 .2.2011
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