Obecn závazná vyhláška Obce Razová
. 5/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelstvo obce Razová se na svém zasedání dne 30.11.2011 usneslo vydat na základ §
14 odst. 2 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis a
v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní
ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku:
l. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec Razová dle této vyhlášky zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen
poplatek).
2) ízení o poplatcích vykonává obecní ú ad (dále jen „správce poplatku“).
l. 2
edm t poplatku a poplatník
1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a m stech v za ízeních ur ených
k p echodnému ubytování za úplatu.
2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která p echodné
ubytování poskytla.
l. 3
Ohlašovací povinnost
1) Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 30 dn od zahájení innosti spo ívající v poskytování p echodného
ubytování za úplatu v za ízeních ur ených k p echodnému ubytování. Stejným
zp sobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukon ení innosti spo ívající
v poskytování p echodného ubytování za úplatu.
2) V ohlášení ubytovatel uvede
a) jméno, pop ípad jména, a p íjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li p id len, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, pop ípad
další adresy pro doru ování, právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
jménem oprávn ny jednat v poplatkových v cech,
b) ísla všech svých ú u poskytovatel platebních služeb, v etn poskytovatel
chto služeb v zahrani í, užívaných v souvislosti s podnikatelskou inností,
c) další údaje a skute nosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, v etn
skute ností zakládajících nárok na úlevu p ípadné osvobození nod poplatkové
povinnosti.
3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydlišt na území lenského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodá ském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede krom údaj požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocn nce
v tuzemsku pro doru ování.
4) Dojde-li ke zm
údaj i skute ností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen
tuto zm nu oznámit do 15 dn ode dne, kdy nastala.
5) Ubytovatel je povinen vést v písemné podob eviden ní knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, jméno, p íjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydlišt
v zahrani í a íslo ob anského pr kazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskytl. Zápisy do eviden ní knihy musí být vedeny p ehledn a
srozumiteln a musí být uspo ádány postupn z asového hlediska.

l. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku iní za každé využité l žko a den 4,-- K .
l. 5
Splatnost poplatku
1) Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku v tvrtletním intervalu
nejpozd ji do 15. dne m síce následujícího po tvrtletí, za které se poplatek platí
íslušného kalendá ního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je
poplatek splatný nejpozd ji do 15. dne m síce, který následuje pop m síci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
l. 6
Osvobození
Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v za ízeních sloužících pro p echodné ubytování student a
žák
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických a láze ských za ízeních, pokud nejsou
užívána jako hotelová za ízení
1) ubytovací kapacita sloužících sociálním a charitativním ú el m.
l. 7
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky odvedeny poplatníkem v as nebo ve správné výši, vym í mu
obecní ú ad poplatek platebním vým rem nebo hromadným p edpisným seznamem.
2)
as nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo ást t chto poplatk m že obecní
ad zvýšit až na trojnásobek – toto zvýšení je p íslušenstvím poplatku.
l. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecn závazná vyhláška o místních poplatcích .1/2010 ze dne 22.12.2010
l. 9
innost
Tato obecn závazná vyhláška nabývá ú innosti dnem 1.1.2012
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