oBECNĚ znv l'lzNÁ vyrrl,ÁŠx,q.

o místnímpoplatkuz ubytovacíkapacity
č,.5l2004lA
Zastupitelstvo obce Líšťanyschválilo dne24. září2004 podle ustanovení$ 14 odst. 2 zékona
předpisůa v souladu s ustanovením
56511990Sb., o místníchpoplatcích' ve znénípozdějších
Ceskérepubliky
$ 10' odst. d) a $ 84, odst. 2, písm.í) zákonaParlamentu
Sb., o obcích'tuto obecně závaznouvyhlášku:
č,.12812000

Čt.t

Předmět poplatku
Předmětem poplatku jsou využitá lůŽkav zaÍízeniurčenýchk přechodnémuubytování za
úplatu.

Čt.z

Poplatník
je
právnická osoba,ktetápřechodněubýoviání
fyzickánebo
kter;ým
platí
ubytovatel,
Poplatek
poskytla.

čt.s

ohlašovacípovinnost
činnosti(poskyovaníub1tovaní)ve lhůtě
1) Poplatníkje povinenpísemněoznámítzahájení
ao putna"tianroae dne právnímoci povoleník tétočinnosti,v ostatníchpřípadechdo
patnáctidnůode dne faktickéhozahájenítétočinnosti.
jménonebonázevprávnickéosoby,
i) Poplatníkje povinensprávcipoplatkusdělitpříjmení,
je
oíarilto nebó sídlo,rodnéčíslonebotČo. rae-t o fyzickou neboprávnickouosobu,která
na nichžjsou uvedeny
ústavů,
u peněžních
pád',ikut.1'kýmsubjektem,uvedetéžčístaúčtu
peněžniprostředkyz j ejí podnikatelskéčinnosti.
.:l;
knihu, do kterézapisujedobu
podoběevidenční
uuytouute1jepovinénue't v písemné
u6ytování,jměno,příjmení,adresumístatrvaléhopobytunebomístatrvaléhobydliště
průkazunebocestovníhodokladufyzickéosoby'kÍeré
čísloobčanského
v zahraníěía
knihy musíbyt vedenypřehledněa srozumitelně.tyto
ubytovaníposkýl. zápísydo evidenční
knihu ubytovatel
hlediska.Evidenční
zápísy'''.''i byt.''pořďá''y postupněz ěasového
uchovávápo dobu 6-ti let od provedeníposledníhozápisu.
čt.l
Sazba PoPlatku
lůžkoa den.
zakaždévyužité
2.-Kč
činí
kapacity
Poplatekz ubýovací

Čt.s

osvobození od poplatku
Poplatku zubýovací kapacity nepodléhají:
a; ubytovacikapacltav zařízernslouŽícípro přechodnéubýovrínístudentůaŽéků'
u;.,uyouu"í kapacita v zařizenísloužícípro ubýování pracovnikifyzíckých a právnických
vlastní nebo k nim mají právo hospodaření.
osob, kterétoto zaÍízení
pokud nejsou llžívánajako
c) ubytovacíkapacitave zdravotnických (lázeňskych) zaŤízení.
hotelová zaÍízení.
d) ubyovací kapacita v zařizení sloužícíchsociálním achnitattvním účelům.

Čt.0
SPlatnost PoPlatku
Poplatek je splatn;ýna účetsprávce pololetně, nejpozději do třetíhodne následujícíhoměsíce.
S vničtováním předkládá ubýovatelkopie listu z evidenčníknihy zaobdobí,zakteré
poplďek odvádí.
i;Ňebude-li poplatek zaplacenvčasnebo ve správnévýši, můžeobec poplďekzvýšitaŽna
trojnásobek.
2) Pokud poplatník nesplnil svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou
vyhláškou oLce, lze dluŽnéčástkyvyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendďního roku,
ve kterémpoplatková povinnost vznikla.
3) Bude-li před uplynutím tétolhůtyučiněnúkon směřujícík vyměření nebo doměření
znovu od konce roku, v němŽbylpoplatník nebo plátce o tomto
poplatku, béžítÍi|etálhůta
.'t.ó.'u písemněvyrozuměn. vyměřit a doměřit poplatek |ze nejpozději do 10-ti let od konce
kalendářního roku, ve kterémpoplatková povinnost vznikla.
4) Správce poplatku, kteý poplatek spravuje, můŽenažádostpoplatníka z důvoduodstranění
prominout.
tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenstvizce|anebo částečně
čl.l
Zrušuje se obecně závaznávyhláška o místnímpoplatku z ubýovacikapacity č,.512004ze
dne 1. května 2004.

čt.s

Účinnost
dne24, zaří2004.
účinnosti
Tato obecně záv aznávyhláškanabyvá

fr,/

místostarosta

Tato vyhláškabyla:
Vyvěšenadne: 24.09.2004
Sejmutadne : 19.10.2004

