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obec Řícmanice

Obecně závazná vyhtáška obce Řícman ice č. 2t2004
o místním pop|atku ze vstupného

Zastupitelstvo obce Řícmanice vydává přijetím usnesení č. 18 na svém l8. zasedání konaném dne
26.1.2004 v souladu s ustanovením $ 15 zákona č.565l|990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
novely č.22912003 Sb', a v souladu s ustanoveními $ l0 písm. a) a $ 84 oast. ) pism. i) zákona ě.
|28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném zněni, tuto obecně ávaznou uyntaítu, t.te.ou
stanoví místní poplatek ze vstupného.

ČI. t
Předmět pop|atku

Místní poplatek ze Vstupného (dále jen poplatek) se vybírá ze vstupného na kultumí, sportovní aprodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoý, je.Ii v ceně vstupného oLsjena.

Čl.z
Pop|atník

Poplatek platí ýzické a právnické osoby, které akci pořádaj í, tj. hradí náklady spojené s pořádáním
akce.

Čt. r
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 5 %o z úhmné částky vybraného vstupného.

Čt. l
Osvobozeni od poplatku

Poplatek ze vstupného se neplatí
a) z akcí' které mají charakter vzdě|ávací
b) z divadelních představení
c) z produkcí udrŽujících lidové zvyky
d) z akcí,jejichŽ celý výdělekje urěen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
e) sportovní akce pořádané místními sportovními neýdělečnými organizacemi

Čt. s
oznamovací povinnost

l. Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce písemně oh|ásit správci poplatku druh anázev akce, datum a dobu zahájení a ukončení akce, místó konání ajeho kápacitu' aio i v případě
akcí poplatku nepodléhajících nebo od poplatku osvobozenýc|..

2. PŤi p]nění oh|ašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit svoje plné jméno nebo název, byd|iště
(sídlo),.rodné číslo' IČ, právnická osoba uvede svůj statutární orgán, případně osoby, kteié;sou za
ni oprávněny jednat před správcem poplatku, podnikatelský subjeki uvede téi-číslo;čtu upeněŽního ústavu, na kterém má soustředěny své peněŽní prostředky.

3. Do l0{i dnů po skončení akce podá poplatník správci poplatku písemné hlášení, v němž uvede
všechny údaje potřebné k přezkoumání správnosti výpočtu poplitku, zejména póčet prodan1ich
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vstupenek podlejejich druhů (ceny)' qýši vybťaného vstupného celkem, a dále výši poplatku, kteý
má bý zaplacen.

4. Poplatníkje povinen vést přeh|ednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného a tu předk|ádat na
výzvu správci poplatku ke kontrole, uvádět na vstupence označené pořadovým číslem cenu, datum
a hodinu konání akce ajméno pořadatele.

člr
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný do 5-ti dnů ode dne podání hlášení dle čl. 5 odst.3. Nebude.li poplatek
zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem.

2. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část můŽe správce poplatku zvýšit aŽ
na trojnásobek.

3. Při nesplnění poplatkové povinnosti lze dlužnou částku lyměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůý učiněn úkon
směřující k lyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku' v němž byl
plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn.

4. Vyměřit a doměřit pop|atek |ze nejpozději do l0 |et od konce ka|endářního roku, ve kterém
popIatková pov innost vznikIa.

5. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost určenou touto vyhláškou, může mu správce
pop|atku uloŽit pokutu ve smys|u ust. $ 37 zákona o správě daní a poplatků.

Č| .7
Spo|ečná ustanovení

l. Správu poplatku zajišťuje obecní úřad Řícmanice.
2' Nestanoví-li zákon č. 565/|990 Sb., o místních poplatcích, v platném mění, jinak, váahuje se na

řízení ve věcech poplatků zákon č. 337l|992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění'

cr.8
Zrušovací ustanoveni

Ruší se vyhláška ě. |lz00z o místním poplatku ze vstupného schválená zastupitelstvem obce
Řícmanice dne 23.10'2002.

Čt' s

Tato vyhláška nabýá účinnosti patnáctlým dnem následujícím po vyhlášení na úřední desce obecního
úřadu.

Vyvěšeno dne 28.|.2004

Sejmuto dne 1 2 -02- 2001,

t,,",t t''r-/
Ing. Lenka Lišková

místostarostka
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