Obecně závazná vyhIáška obce Mikulovice
č. 1/2013
o místnímpoplatku z ubytovací kapacit5l

Zastupitelstvo obce se usneslo dne ]8'l1'20]] vydai v souladll s ustanoveními Š]0 písn' d) a $ 8'l
odst.2 písn' h) zákona č' 128/2000 Sb'' o obcich (obecni zříŽeDí)'ve znčni pozdějšich předpisů, na
základě ustanoveni $ ]4 zákona č' 565/]990 sb'' o nrístníchpoplatoich. ve znění pozdějších předpisů.
tuto obecně záva2nou ryhlášku:

čt. r

Úvortni ustanovenÍ

(l) obec Miku1ovice touto obecně závaznoll vyhláškou (dá]e.ieD ,'vyhláška',) stanoví místnípoplatek z
ub}tovací kapacity (dálejen ''poplatek'') a podrobnostijeho vybírání na úzerrrí obce Mikulovice'
(2) Řízeni o poplatku vykonává obecní úřad MikuloVice (dále.ien .,správce poplatku..)'

Čl.2
Přednlčt poplatku a poplatnik
(1) Poplatek z ub)'tovací kapacřy 5e \'ybírá v Zařizeníclr ufóených k přechodnéDru pobvtu za úp]atu'

(2) Pop]atek p]atí ub}Ťovatel, kterýln

poskýla.

je ]yzická nebo púvnická osoba. která přechod é ubytování
čt. s
ohlašovací povinnost

(]) Pop]atnik (ubytovalel) ohlási správci poplatku \'znik své pop]atkové povinnosti do l5 dnů ode dne
zahájení činnosti spočívajíciv poskytování přechodného ubýováni za ťrplatu' Stejným způsobem
ohlásí ubytovatel spÍávci poplatku ukončeníčinnosti spočíVajícív poskylo\'ání přechodného ubyto\'áni
za úplatu'

í2] V ohláielli Dop aLnik r'

b} t'.l

ote l'rreoe'

a).iméno, popřípadě jména' a přiInení nebo název nebo obchodni finnu. obecDý identjÍjkátor' byl-li
přidělen. místo pobytu llebo sidlo. místo podlikání. popřípadě dalšíadl.esu pro doručování; právnická

osoba uvcde téžosoby, které jsou jejím .jnrénem oprávněny .jcdnat v poplatkov]ich včccch
b) číslavšech svých Ílčtůu poskytoYatelli platebních sluŽeb, Včet.ě poskytovatelů těchto služeb v
zahraniěi, užívaných v souvislosti s podnikďe]skou činností, v připadě. že předmět pop]atku souvisí
s podnikatelskou činnostípop]atníka
c) dalšíúdaje a skutečnosti roz1rodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo byd]iště na územi členskéhostátu h]vropské unic, jiného
slnluvního státu Dohody o Lvropskón hospodářském pÍostoru nelro Šr'Ýcarskékonlederace' uvede
kromě údajir požadovarrých V oclstavci 2 adÍesu s\é|o 7mocně]]ce v tuZelnsku pro doťučÚ\ anl'

(4) Dojde-li ke změně údaiůuvedených V ohlášeni'

je poplatnik povirrcn tuto Zněnu oznámit do

15

dnů ode drre, kdy nastala.

(5) Ubýovatel je povinen vést evidenčni knihu' do které zapisuje dobu ubytování' jrrréno' přijmení.
adresu místa trvalého pobytu nebo nista h'valého bydliště v zalrraničía čislo občanskéhoprukazu
nebo cestovního dokladu lyzické osoby. které ubytováni poski'll' Zápisy do evidenční knihy musi být
uspořádány postupně z časovéhohlediska.

ct.4
Sazba poplatku
sazba poplalku z ubytovací kapacity činíó'_Kč za každévyužitélťlŽko a dcn

čt. s
Splatnost poplatku
Poplatekje sp]amý pololetně' Za obdobi od ] ']. do 30'6' běŽného roku \'ždy do 31.7. téhoŽ roku a za
obdobi od l '7- do 3 ] ' 12. běžného ťoku vŽdy do 31' 1' ciblíženásledujícího Íoku'

čt. o
osvobození a úlcw
Pop]atku nepod]éhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sltxržicích pro přechodné ub}'továni studentů a žáků,

b) ubytovaci kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou uživána jako
hotelová zařízeni
c) ubylovací kapacita v zařízeních s]oužícíclrsociáIním a charitativnim účelťnn'

čl.l
NAvýšení popIatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši' vyměil mu spra\cc
popIatku poplatek platebním výnrěrem nebo hrorrradnjm předpisným seznamem'
(2) Včas nezaplacené nebo neodvcdenó poplatky nebo část těchto poplatků mťlŽe správce poplatku
zvýšit až na trcinásobek;toto zv-Ý'šení je příslušensNímpop]atku'

Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účÍnostidneln
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