OBEC

DOLNÍ

ZÁLEZLY

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,
o místním poplatku ze vstupného
Zastupitelstvo obce Dolní Zálezly se na svém za edáni dne 23. března 2011 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen" zákon o místních poplatcích "). a v souladu s ustanovením § 10 písmo d) a
§ 84 odst. 2 písmo h) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen" vyhláška "):
ČI. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec

Dolní

Zálezly

touto

vyhláškou

zavádí

místní

poplatek

ze vstupného

(dále Jen

.poplatek")."
2) Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Dolní Zálezly (dále jen "správce poplatku")?)
ČI.2
Předmět poplatku
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce,
sníženého o daň z přidané hodnoty, je-Ii v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro účely
tohoto zákona rozumí peněžitá částka kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
ČI. 3
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.
ČI. 4
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit" správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo konání a výši
vstupného nejpozději 10 dnů před konáním akce.
2) Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích."

6 zákona o místních poplatcích
§ 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích
3) § 71 odst. I zákona Č. 28012009 Sb., daňový řádu (dále jen "daňový řád") - "Podání lze učinit písemně, ústně
do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je
odeslána prostřednictvím datové schránky."
4) § 14a odst. I a 2 zákona o místních poplatcích:
"V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-Ii přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti (např. důvody osvobození).
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě
údajů požadovaných výše i adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování."
I)

2)

S 1 písmo d) a

3) Poplatník je povinen n jpozd
v' i vybraného v tupného,
ob ažena.
4) Dojde-Ii ke změn údajů u
15 dnu ode dne kd na tala.

ji do 10 dnů p k n ní akc hlá it právci poplatku celkovou
níž nou o daň z přidané h dnoty, je tliže byla v ceně vstupného
dený h
)

ohlá ení, j poplatník po in n tuto změnu oznámit do

Či. 5
azba poplatku
azba
v cen
a)
b)
c)
d)

z úhrnné čá tky z kut čn ybraného
v tupného ob ažena, činí pro:
kulturní akce
sportovní akce
prodejní akce
reklamní akce

tupnéh

nížen 'ho o daň z přidané hodnoty je-Ii
5 %,
5 %,
5 %,
10%.

1.6
platno t poplatku
Poplatek je splatný do 10 dnů od dne kon ení ak

.

ČI. 7
O vobození
)

Od poplatku j ou o obozeni poradat I' akcí, j jichž c lý výtěž k je určen na charitativní a
eřejně pro pě né účely."
2) Dále
od poplatku o ob zuj ob
Dolní Zálezly a právni ké o ob , u nichž plní obec
Dolní Zálezly Funkci zřizo atele.

ČI. 8
Zá ěrečná u tanov ní
1)

ebude-li poplatek zaplacen poplatník m ča nebo
poplatku poplatek platebním ým rem".
2) Včas nezaplacené poplatk n b
t t hto p plátků
trojná obek: toto zvý ení j pří lu en t ím p platku.f
čá

e prá né výši, vyměří mu
může

prá ce poplatku zvýšit až na

ČI. 9
Účinno t
Tato vyhláška nabývá účinno ti z důvodu naléhavého ob cného zájmu dnem vyhlá ení.

/

Vyvě eno na úř dní d c dne:
ejmuto z úřední de k dn :
S)
6)

7)
8)

14aod 1. 3 zákona o mí mích poplat ich
6 odst. I po lední věta zákona o mí mích poplatclch
II odst. I zákona o mi tních poplatcích
I I odst. 3 zákona o mi tních poplatcích

právce

