OBEC

VÍTKOVICE

Obecně závazná vyhláška obce Vítkovice
č.4/2004 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Zastupitelstvo obce Vítkovice vydalo dne 15.11.2004 usnesením č.82/04 podle ustanovení
§14 odst.2 zákona č.565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění zákona č.320/2002 Sb.,
a v souladu s § 10 písm.d/ zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č.313/2002
Sb.a § 84 odst.2 písm. i/ zákona č.128/2000 Sb.,o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1
Úvodní ustanovení
Obec Vítkovice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský
nebo rekreační pobyt /dále jen "poplatek"/.
Čl.2
Ohlašovací povinnost
1/ Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu
zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování ve lhůtě 15 dnů
od zahájení této činnosti.
2/ Při plnění ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku přijmení,
jméno adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li
o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem,
uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky
z její podnikatelské činnosti.
3/ Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, účel pobytu, 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. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
4/Ubytovatel je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny
v ohlašovacích skutečnostech.
Čl.3
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu
12,-Kč

Čl.4

Splatnost poplatku
1/Poplatník poplatek uhradí ubytovateli.
2/Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku pololetně , nejpozději do
15.4. a 15. 10. příslušného kalendářního roku.
Čl.5
Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují :
1/ osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl
přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich
průvodci .
2/ osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti
/výchovné/ anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
Čl.6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2003 ze dne 3.12.2003 o místním poplatku
za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Čl.7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.12.2004 .
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