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OBEC LUKA

obecně závazná vyhláška ě.3t2a1o,

o místním pop|atku ze vstupného

Zastupite|stvo obce Luka se na svém zasedání dne 1'12.2an usnesením č.O.' usnes|o
vydat na zák|adě $ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 sb., o místních pop|atcích, ve znění
pozdějšíchpředpisůavsou|adus$í0písm'd)aS84odst.2písm.h)zákonač}'128l2ooo
sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předp|sů, tuto obecné závaznou
vyh|ášku (dá|e jen 

"vyh|áška"):

cl, r
Úvodní usbnovení

(1) obec Luka touto vyh|áškou zavádí místní pop|atek ze vstupného (dá|e jen "pop|atek").
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen ,,správce poplatku..).í

čl.z
Předmět pop|atku a pop|atník

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na ku|turní, sportovní, prodejní nebo
rek]amníakce, sníŽeného o daňz přidané hodnoty, je-liv ceně vstupného obsaŽena.2

Pop|atek ze vstupného píatí tyzické a právnické osoby, které akci pořádají.3

ěl. g
ohlašovací povinnost

(í) Pop|atník je nejpozději 15 dnů před konáním akce povinen oh|ásit správci pop|atku
druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně do|oŽit
existenci skutečností zak!ádajících osvobození nebo ú|evu od pop|atkové povinnosti.

(2) V ohlášení pop|atník dá|e uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo
obchodní firmu, obecný identifikátor' byl.li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo
podnikání, popřípadě da|ší adresy pro doručování; právnická osoba uvede téŽ osoby,
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v pop|atkových věcech, čís|a všech svých
účtů u poskytovate|ů p|atebních s|užeb, včetně poskytovate|ů těchto stuŽeb v zahraničí,
uŽívaných v souvis|osti s podnikate|skou činností, v případě, Že předmět pop|atku
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka'a

(3) Pop|atník, kteý nemá síd|o nebo byd|iště na území č|enského státu Evropské unie,
jiného sm|uvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské

' $ 14 odst. 3 zákona ě. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dáÍe jen ,zákono místních pop|atcich")
j $ 6 odst. 1 zákonao místních pop|atcích
] S 6 odst. 2 zákonao mistních poptatcich
- $ 14a odst. 1 zákona o mistních pop|atcích
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konfederace, uvede kromě údajŮ poŽadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.s

Dojde.li ke změně údajů uvedených v oh|ášení, je pop|atník povínen tuto změnu
oznámÍt do 15 dnů ode dne, kdy nastala.o

Do 15 dnů po skončení akce je pop|atník povinen oh|ásit správci pop|atku ce|kovou
výši vybraného vstupného sníŽenou o daň zpřidané hodnoty, jest|iŽe by|a v ceně
vstupného obsaŽena.

čl. +
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) ku|turní akci  . . . . ' . . . . .  8 o/o.

b) sportovníakci  , . . ' . . ' ' . .  8 o/o.

c) prodejníakci  . . ' . . . . . . '  10 o/o,

d) reklamníakci  . . . . . . . . ' .  1aó/o'

V případě, Že na jednu akci bude moŽné yááhnout více poptatkoqých sazeb, p|atí se
pouze pop|atek s nejvyšší sazbou.

Čl. s
Splatnost poplatku

Pop|atek je sp|atný do 15 dnů ode dne skončení akce.

ct. s
Osvobození

(1) Pop|atek ze vstupného se-nep|atí z akcí' jejichŽ ce|ý výtěŽek je určen na charitativni
a veřejné prospěšné úče|y.7

(2\ od pop|atku se dále osvobozují akce pořádané obcí Luka'

Čt.l
Navýšení poplatku

(í) Nebudou-|i pop|atky zap|aceny pop|atníkem včas nebo ve správné vlýŠi, vyměří mu
obecní Úřad pop|atek platebním výměrem'8

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků můŽe obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je přístušensfuím pop|atku.g

] s ta odst. 2 zákona o místních pop|atcích
] s t+a odst. 3 zákona o místních poplatcich

" ! 9 odst. 1 věta posleďní zákona o místních pop|atcích
] $ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
" $ 11 odst. 3 zákona o mísfrríďr bobtatci*r



čl. g
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se veškerá předchozí právní úprava této prob|ematiky obecně závvznými
vyh|áškami obce, obecně závazná vyh|áška č.3t2oo4 o mistním popátru ze vstupnéhoze
dne 14. prosince 2O0É'.

čt. g
ÚčÍnnost

Tato vyh|áška nabývá účinnostidne 1. |edna 2afi,

Lenka Markvartová
starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: },,ÍA , ,/e

Sejmuto z úřední desky dne: lA,4A 4o
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