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OBEC LUKA
obecně závazná vyhláška ě.3t2a1o,
o místním pop|atku ze vstupného
Zastupite|stvo
obce Luka se na svémzasedánídne 1'12.2an usnesenímč.O.' usnes|o
vydat na zák|adě $ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990sb., o místníchpop|atcích,
ve znění
p o z d ě j š í c hpředpis ů a v s o u|a dus$í0písm'd)aS84odst.2písm.h)zákonač} ' 1 2 8 l 2 ooo
sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějšíchpředp|sů, tuto obecné závaznou
vyh|ášku(dá|ejen
"vyh|áška"):

cl, r

Úvodní usbnovení
(1) obec Lukatoutovyh|áškou
pop|atek
zavádímístní
ze vstupného
(dá|ejen

"pop|atek").
(2) Řízení
poplatcích
o
vykonáváobecníúřad(dálejen,,správce
poplatku..).í

čl.z
Předmět pop|atku a pop|atník
( 1 ) Poplatekze vstupnéhose vybíráze vstupnéhona ku|turní,
sportovní,prodejnínebo
rek]amníakce,
sníŽeného
o daňz přidanéhodnoty,je-liv ceně vstupného
obsaŽena.2
{2) Pop|atekze vstupnéhopíatítyzickéa právnickéosoby,kteréakci pořádají.3

ěl. g
ohlašovacípovinnost
(í)

Pop|atníkje nejpozději 15 dnů před konánímakce povinen oh|ásit správci pop|atku
druh akce, datum, hodinu a místojejího konání,výši vstupného,případnědo|oŽit
existenciskutečností
zak!ádajících
osvobozenínebo ú|evuod pop|atkové
povinnosti.

(2) V ohlášenípop|atník
dá|e uvedejméno,popřípadějména,a příjmení
nebo název nebo
obchodnífirmu, obecný identifikátor'byl.li přidělen,místopobytunebo sídlo,místo
podnikání,popřípaděda|šíadresy pro doručování;
právnická osoba uvede téŽosoby,
jsou
jejím
jménem
které
oprávněnyjednat v pop|atkovýchvěcech, čís|avšech svých
účtů
p|atebních
u poskytovate|ů
s|užeb,včetněposkytovate|ů
těchtostuŽebv zahraničí,
uŽívanýchv souvis|ostis podnikate|skou
činností,
v případě,Že předmět pop|atku
souvisís podnikatelskou
poplatníka'a
činností
(3)

Pop|atník,kteý nemá síd|onebo byd|ištěna územíč|enského
státu Evropskéunie,
jinéhosm|uvníhostátu Dohodyo Evropskémhospodářskémprostorunebo Švýcarské

' $ 14 odst. 3 zákona ě. 565/1990Sb., o místníchpoplatcích,ve znění pozdějšíchpředpisů(dáÍejen
,zákon
o místních
pop|atcich")
j $ 6 odst.1 zákonao místních
pop|atcích
] S 6 odst.2 zákonao mistníchpoptatcich
- $ 14a odst. 1 zákona o mistníchpop|atcích

t.
I

konfederace,uvedekroměúdajŮpoŽadovaných
v odstavci2 adresusvéhozmocněnce
v tuzemskuprodoručování.s
(4)

Dojde.li ke změně údajůuvedených v oh|ášení,je pop|atníkpovínentuto změnu
oznámÍtdo 15 dnůode dne, kdy nastala.o

(5) Do 15 dnůpo skončeníakce je pop|atníkpovinenoh|ásitsprávci pop|atkuce|kovou
výši vybranéhovstupnéhosníŽenouo daň zpřidané hodnoty,jest|iŽeby|a v ceně
vstupného
obsaŽena.

čl.+

Sazba poplatku
(1 ) Sazbapoplatku
činí
z vybraného
vstupného
na:
a)
b)
c)
d)

8 o /o .
8 o /o .
1 0 o /o ,
1 a ó /o '

ku |turní
akci ....'.....
sp ortov nía kci
,..'..''..
pro dejnía kci
..'......'
rekl amnía kci
........'.

{2\ V případě, Že na jednu akci bude moŽnéyááhnout více poptatkoqých sazeb, p|atíse
pouze pop|atek s nejvyššísazbou.

Čl.s

Splatnost poplatku
je sp|atnýdo 15dnůodedneskončení
Pop|atek
akce.

ct.s
Osvobození
(1)
(2\

Pop|atekze vstupnéhose-nep|atíz akcí' jejichŽce|ý výtěŽekje určenna charitativni
a veřejnéprospěšné
úče|y.7
od pop|atkuse dále osvobozujíakce pořádanéobcíLuka'
Čt.l
Navýšenípoplatku

(í)

Nebudou-|ipop|atkyzap|aceny pop|atníkemvčas nebo ve správnévlýŠi,
vyměří mu
obecníÚřad pop|atekplatebním
výměrem'8

(2) Včasnezaplacené
nebo neodvedené
poplatkynebo částtěchtopoplatků
můŽeobecní
úřadzvýšitažna trojnásobek;totozvýšeníje přístušensfuím
pop|atku.g

pop|atcích
] s ta odst.2 zákonao místních
poplatcich
] s t+a odst.3 zákonao místních
odst.
posleďní
1
věta
zákona
pop|atcích
o místních
"! 9
poplatcích
] $ 11 odst. 1 zákonao místních
" $ 11 odst.3 zákona o mísfrríďr
bobtatci*r

čl.g
Zrušovacíustanovení
Zrušujese veškerá předchozíprávní úpravatétoprob|ematikyobecně závvznými
vyh|áškamiobce, obecně závazná vyh|áškač.3t2oo4o mistnímpopátru ze vstupnéhoze
dne 14. prosince2O0É'.
čt.g
ÚčÍnnost
Tato vyh|áškanabýváúčinnostidne
1. |edna2afi,

fiffi
oY P '/
Vyvěšeno
na úřední
descedne: },,ÍA , ,/e

Sejmuto
z úřední
deskydne: lA,4A

4o

Lenka Markvartová
starostka

