
Obecne závazná vyhláška Mestyse Krtiny
c. 5 I 2007

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací prísti-oj

Zastupitelstvo Mestyse Ktliny vydalo dne 10. 12. 2007 podle ustanoveni § 14 zakona
c. 56511990 Sb.. o mistnich poplateieh. ve zoeni pnzdejších predpisu a v souladu
s ustamwenimi §I Oa § 84 zákona e. 12812000Sb.. o obdch. ve znení pozdejšich predpisu.
tuto obecne 7-"vaznouvyhlašku.

Cl.I

V)'kon spravy místních poplatku provadi Úrad mestyse s'e Ktlinách. Na rízení o poplateich
se \'Ztahuje zákon e. 337/1992 Sb., o správe dani a poplatku. ve zneni pozdejších predpisu,
neni-li 7.<ikonemc. 565/1990 Sb.. o mistních poplatcích, ve zoení pozdejšícb predpisu
stanoveno jínak.

CI. 2

I'rcdmct poplatku

Poplatku podleha každý pos'olcoý výherní hrad pristrnj.

CI.3

Poplatník

Poplatek platí provozovatel výherního hracího prístroje.

CI. 4

Oznamovací povínnost

I) Poplatoíkje povinen nznamít písemne nebo ustne do protokolu spravcí poplatku
do 10 dnu uvedeni výherníhohracího prístroje do provozu, Tuto skutecnost doloží
protokolem.
Stejným zpusobem a ve stejné lhuteje povínen poplatník oznamit spravci poplatku
ukonceni provozu výherního hradho prístroje.

2) Pri plnení oznamovací povinnostije poplatník povinen sdelit spravei poplatku nazev
pravnieké osoby. sídlo, ICO a císla uctu u penežních ustavu. na niehžjsou soustredeny
penežní prostredky zjejí podníkatelskécinnosti.
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-'p""ee p"plalku UlUi<'n" }.ido" p"pl.llniLt / dumdu o,l-tr"n,',n tsrdo"i poplalek nd"",d..,
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tl.I I

Dncm licilllln"i telo s)hlašb- 'c /rušllic Ohcenc /asa/na s':hlaška Obce Kilin) c 1/2007
o ll1i"lIichpnplalcích /c dne 2S.J,2i107,

lalo obC<llc/asMn,j ",hlaška nahýTa licínnnstidncm s'yhlašcní.
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Sejmul,,:

CI.5

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

I) Poplatek se plalí ode dne uvedení povoleného výherního hracího prislroje do provozu.

2) Zpoplatnena doba koncí dnem nkoncení provozu výherního hracího prístroje.

CI. 6

Sazba poplatku

Sazba poplatku na tri mcsice cíní 5,000,- Kc.

CI. 7

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozdeji do 30 dnu ode dne zahájení provozu. V pripade dále
trvajícího provozu vždy do 30. dne následujícího kalendárního ctwtleti.

CI. 8

I) Nebudou-Ii poplatky zaplaceny (odvedeny) vcas nebo ve správné sýši. vymerí obce

poplatek platebním výmerem. Vcas nezaplacené(neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) cást muže obec zvýšít až na trojnásobek.

Vymerené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhute svojí oznamovací povínnost vyplývající

z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona c. 337/1992 Sb.. o sprave
daní a popíatku, ve znení pozdejších predpisu, muže mu správce poplatku opakovane

uložit pokutu za nesplnení povinnosti nepenežité povahy ve smyslu ustanovení § 37
a § 37a cílovaného zákona.

CI. 9

I) pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povínnost stanovenou toulo
obecne závaznou s"hláškou, lze dlužné cástky vymerít nebo domerít do 3 lel nd konce
kalendárního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2) Byl-Ií pred nplynutim této lhuty ucínen ukon smerujíd k vymerení nebo domerení
poplatku. bcží triletá lhuta zoovu od konce roku, v nemž byl poplatník nebo plátce
o tomlo ukonu pisemne uvedomen. Vymeril nebo domerit poplatek však lze
nejpozdeji do 10 lelod konce kalendárního roku, ve kterém poplatkova povinnost
vznikla.


