uĚsrys LEDENICE
obecné záryazná vyhláška č. 3l201l
o místnímpoplatku ze vstupného
Zastupitelstvo městyse Ledenice se tra svém zasedáni dne 18.5.201 1 usnesenim č' 94
usneslo vydat na základě $ 14 odst. 2 zákona č. 56511990 Sb., o místníchpoplatcích, ve zněni
pozdějších předpisů a vsouladu s $ 10 písm. d) a $ 84 odst.2 písm. h) zákonač. 12812000
Sb., o obcích (obecní zŤízeni),ye zněni pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále ien
"vyhláška"):
Článek t

Úvodní ustanovení

1.

Městys Ledenice touto vyhláškou zavádi místnípoplatek ze vstupného (dále jen

2.

,poplatek)
Řízení o poplatcích r.ykonává úřad městyse (dále jen,,správce poplatku")l)

1.

ČIánek 2
Předmět poplatku a poplatník
Poplatek ze vstupného se :,rybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce, sníŽeného o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsaŽena.-'
Poplatek ze vstupného platí ýzické a právnické osoby, které akce pořádají.3)

2.

Článek:

1.
2.

3.

ohlašovacípovinnost

Poplatník je nejpozději 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku
druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doloŽit
existenci skutečnostízaH'Ládajicich osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
V ohlášenípoplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo
obchodní Íirmu, obecný identif,rkátor, byl-li přidělen, místo pobyu nebo sídlo, místo
podnikání, popřípadě dalšíadresy pro doručování;právnická osoba uvede téŽ osoby'
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, číslavšech svých
účtůu poskýovatelů platebních sluŽeb, včetně poskýovatelů těchto sluŽeb v zahraničí,
užívanýchvsouvislosti s podnikatelkou čirrností,v případě, Že předmět poplatku
souvisi s podnikatelskou činnostípoplatníka.a)
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na uzemí členskéhostátu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo
Šýcarskékonfederace, uvede kromě qdajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5)

1)

$ ]4 odst. 3 zákonač,.56511990 Sb., o místních poplatcích, ve zněni pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákono místníchpoplatcích")

5 6 odst. I
')
3)
5 6 od't. 2
+)
5 14a odst.
') 6 l4u odst.

zákonao místníchpoplatcích
zákonao místníchpoplatcích
1 zákona o místníchpoplatcích
2 zákonao místníchpoplatcích

4.
5.

Doide-li ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nasta1a.6)
Do 5-ti dnů po skončeníakce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou
výši vybraného vstupného sníŽenou o dařl zpřidané hodnoty, jestliŽe byla v ceně
vstupného obsaŽena.

Článek +
Sazba poplatku

'

Sazba poplatku činíz vybraného vstupného pro:
a) diskotéky, tanečnízábavy, plesy' společenskévečery s tancem a akce podobného
charakteru.
.....10 %Kč
b) pořady erotického charakteru
.. . . ..20 % Kč

2.

Paušálníčástkou se stanovuje poplatek ze vstupného na akce pořádané místními
spolky dle odst. la) takto:
v Sokolovně .....
...400,- Kč/akce
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Článek s
Spiatnost poplatku

1'
2.

Poplatek je splatný do 5-ti dnů ode dne pořádání akce.

U

poplatku placeného paušální částkou je povinen poplatník zaplatit poplatek

do 5-ti dnů před zahájením akce'

Článek 6
osvobození

Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí,jejichž ce|ý výěŽek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely.7)

Č|ánek l
Navýšenípoplatku

1.
2.

ó)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
úřad městysápóplatek platebním výměrem, nebo hromadným předpisným Sernametn8)
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můŽe úřad
městyse zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšeníj e příslušenstvímpoplatku.9)

5 14a odst. 3 zákonao místníchpoplatcích
5 6 od't. 1 věta poslední zákonao místníchpoplatcích
')
8)
s 11 ost. 1 zákona o místníchpoplatcích
9)
s l1 odst' 3 zákonao místníchpoplatcích

článek 8
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnostidnem I.7.20II.
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