
Obecne závazná vyhláška Mestyse Krtiny
C. (,/2007

o mistním poplatku ze vstupného

CI. S

Oznamovací povinnost

Cl.I

I) Poplatník je povinen nejpozdeji 10 dnit pred konáním akce oznámit sp"hei poplatku
pisemne nebo Ústne do protokolu druh akce, datum a hodí nu jejiho konáni a v)'ši
vstopného.

2) Poplatnik je puvinen správci poplatku sdelit piijmeni. jménu nebo název právnické
osoby, bydlište nebo sídlo, rodné cislo nebo ICO. Jde-Ii o fyzickou nebo právnickou
osobu, která je podnikatelským sobjektem, uvede též cisla úctu u pencžníeh Ústavú,
na nichžjsou vedeny penežní prostredky zjejí podnikatelské cinnosti.

3) Do 10 dnu po skonceni akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou
výši vybraného vstupnéhu snížennu o dan z piidané hodnoty, jestliže byla v cene
vstupného obsažena.

4) U akci, jejíchž cel)' výtežek byl použít na charitativni a verejne prospešné Úcely,
je poplatník povinen tuto skutecnost správci poplatku prokázat.

"'"tupi"lst"" Mesl.,se Kflin) ,ydalo dne In. 12. 2IJIJ7 podle ustanoveni ~ 14 ZÚkona
c. )(,5/1990 Sh.. (\ místních popla"ich. ve zneni pozdejších pi'cdpisit a v s(\(\ladu
s (\stal""enimi ~ IUa ~ ,4 zákona C. 128/2000 Sh.. (\ ohcieh. ,e zniní pozdijšich pi'cdpisit.
lulo ohecne závazn(\u vvhlášku

Výkon spri,,')' mistnieh puplatku pf(1\Údi Úrad mcstyse ve Krtinách. Na rízení u puplatcích
se vztahuje zákon C. 337!l 992 Sb.. o sprá,c dani a poplatk", ve zncni pozdejších pi'edpis".
ncní-li zákonem C. )(,511990 Sb.. o mislních poplalcích, ve zncni pnzdéjšícb predpisel
stanoveno jinak.

CI. 2
CI. 6

Predmct poplatku Sazba poplatku

CI.3

Sazba poplatku z Úhrnné
hodnoty) ciní pro:

a) kulturní akce
b) sportovní akce
e) prodejní akce
d) reklamní akce

cástky vybraného v'stupného (sniženého o dali z pridané
I) Poplatek ze vstupného se vyhírÚ ze vstopného "" kolturni, sportovní, prndejní a reklamní
akce, sníženého o dali z phdané hodnoly.je~li v eenc vstopného ohsažena.
2) Z akcí, jejíchž. eeli v)'tUekje urcen na chari"'livní a verejnc prospešné Úcel). se POpblCk
neplati.
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20%
20%

Vstupné
CI. 7

Vstupným se rozum i pcncžitá cástka. klcrou Úcaslnik akce zaplati za lu, že se ji mMe
zÚcastnit.

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15dnu ode dne porádáni akce.

CI. 4

Poplatník

CI. 8

Osvobození

Poplatek plali Iyzické a právnické osoby, které akce porádají I) Od poplatku jsou osvobozeny:
a) divadelní predstavcni porádaná místními ochotníky
b) koncerty v prostoráeh zámku, na kterých vystupují žáci ZUŠ nebo studenti

konzervatore

e) akce, jejichž poradatelem je Mestys Krtiny

d) akce, jejichž poradatelem je Fami úrad Krtiny
e) akce porádané míslnimi zájmovými organizacemi a sdruženími.

2) Nárok na osvobozeni od placeni poplatko je poplatník povinen nahlásit správci
poplatku soucasnc s plnením nznamovací povinnosti podle ci. ).

CI. 9

I) Nebudou-Ii poplatky zaplaceny (odvedeny) vcas nebo ve správné výší, vymerí obec
poplatek platebním výmerem. Vcas nezaplaeené(neodvedené) poplatky neho jejích
newplaeenou (neodvedenou cást muže obec zvýšit až na trojnásobek. Vymerené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2) Pokud poplatník nespini ve stanovené IbÚte svojí oznamovaci povinnost vyplývající
ztéto vyhlášky nebo uloženou rozhodnutim podle zákona c. 337/1992 Sb., o správe
daní a poplatkÚ, ve zneni pozdejších predpisu, muže mu správce poplatku opakovane
uložit pokutu za nesplneni povinností nepenežité povahy ve smyslu ustanovení § 37
a § 37a citovaného zákona.

CI. 10

I) pokud poplatník nebo plátce nesplni svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto
obecne závaznou vyhláškou, lze dlužné cástky vymerit nebo domerit do 3 let od konce
kalendárního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2) Byl-li pred uplynutím této lhuty ucinen Úkon smerujíci k vymereni nebo domerení
poplatku, beží tríletá lhuta znovu od konce roku, v nemž byl poplatnik nebo plátce
o tomto Úkonu písemne uvedomcn. Vymerit nebo domerít poplatek však lze
nejpozdeji do 10 let od konee kalendáh1iho roku, ve kterém poplatknvá pnvinnost
vznikla.

CI. II

Správcepoplatkumuženažádostpoplatníkaz dÚvoduodstranenitvrdostípoplateknebojeho
príslušenstvi zcela nebo cástecne prominout.

CI. 12

DnemÚcinnostitéto v-yhláškyse Zfušuje Obecne závazná vyhláška Obce Krtiny e. 1/2007
o místních poplatcích ze dne 28.3..2007.

Tato obecne závazná v-yhláška nabývá Úcinnosti dnem v-yhlášeni.
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starnsta
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