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obec Řícmanice
Obecně závazná vyhtáškaobce Řícmanice č.2t2004
o místnímpop|atkuze vstupného
Zastupitelstvoobce Řícmanicevydává přijetímusneseníč. 18 na svéml8. zasedání konaném
dne
26.1.2004v souladus ustanovením
poplatcích,
$ 15 zákonač.565l|990Sb., o místních
ve znění
novelyč.22912003
Sb', a v souladus ustanoveními
$ l0 písm.a) a $ 84 oast.) pism.i) zákonaě.
|28/2000Sb., o obcích(obecnízřízení),v platnémzněni, tuto obecněávaznou uyntaítu,t.te.ou
stanovímístní
poplatekze vstupného.
ČI.t
Předmět pop|atku
Místnípoplatekze Vstupného
(dále jen poplatek)se vybíráze vstupnéhona kultumí,sportovnía
prodejníneboreklamníakce,sníženého
o daňz přidanéhodnoý,je.Ii v ceněvstupného
oLsjena.

Čl.z

Pop|atník
Poplatekplatíýzické a právnickéosoby,kteréakci pořádají, tj. hradínáklady spojenés pořádáním
akce.

Čt.
r

Sazba poplatku
Sazbapoplatkučiní5 %oz úhmné
částkyvybraného
vstupného.
Čt.l
Osvobozeniod poplatku
Poplatekze vstupného
se neplatí
a) z akcí'kterémajícharaktervzdě|ávací
b) z divadelních
představení
c) z produkcíudrŽujících
lidovézvyky
d) z akcí,jejichŽ
celývýdělekjeurěenna charitativní
a veřejněprospěšné
účely.
e) sportovní
akcepořádané
místními
sportovními
neýdělečnýmiorganizacemi

Čt.s

oznamovacípovinnost
je povinennejméně
l. Poplatník
5 dnůpřed konánímakce písemně
oh|ásitsprávcipoplatkudruha
názevakce,datuma dobu zahájenía ukončení
akce,místókonáníajeho kápacitu'aio i v případě
akcípoplatkunepodléhajících
nebood poplatkuosvobozenýc|..
2. PŤip]něníoh|ašovací
povinnostije poplatníkpovinensdělit svojeplnéjménonebonázev,byd|iště
(sídlo),.rodné
číslo'IČ,právnickáosobauvedesvůjstatutární
orgán,případněosoby,kteié;souza
ni oprávněnyjednat před správcempoplatku,podnikatelský
subjeki uvede téi-číslo;čtuu
peněŽního
ústavu,
na kterémmá soustředěnysvépeněŽní
prostředky.
3. Do l0{i dnůpo skončení
akce podá poplatník
správcipoplatkupísemné
hlášení,
v němžuvede
všechnyúdajepotřebnék přezkoumánísprávnostivýpočtupoplitku, zejménapóčetprodan1ich
l
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vstupenekpodlejejichdruhů(ceny)'qýšivybťaného
vstupného
celkem,a dále výšipoplatku,kteý
má bý zaplacen.
4. Poplatníkjepovinenvéstpřeh|ednou
a průkaznou
evidencivybraného
vstupného
a tu předk|ádatna
výzvu správcipoplatkuke kontrole,uvádětna vstupenceoznačené
pořadovýmčíslem
cenu,datum
a hodinukonáníakceajménopořadatele.

člr

Splatnostpoplatku
1. Poplatekje splatnýdo 5-ti dnů ode dne podáníhlášenídle čl.5 odst.3. Nebude.lipoplatek
zaplacenvčasnebove správnévýši,vyměříobecpoplatekplatebním
výměrem.
2. Včas nezaplacenýpoplatek nebo jeho nezaplacenoučást můŽesprávce poplatku zvýšit aŽ
na trojnásobek.
3. Při nesplněnípoplatkové
povinnostilze dlužnoučástkulyměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve kterémpoplatkovápovinnostvznikla. Byl-li před uplynutímtétolhůý učiněnúkon
směřujícík lyměřenínebodoměřenípoplatku,běžítříletálhůtaznovu od konceroku' v němžbyl
plátceo tomtoúkonupísemněuvědoměn.
4. Vyměřit a doměřitpop|atek|ze nejpozdějido l0 |et od konce ka|endářního
roku, ve kterém
popIatková
povinnostvznikIa.
5. Pokud poplatníknesplnísvoji oznamovacípovinnosturčenoutoutovyhláškou,můžemu správce
pop|atkuuloŽitpokutuve smys|uust.$ 37 zákonao správědanía poplatků.
Č|.7
Spo|ečnáustanovení
l. Správupoplatkuzajišťuje
obecníúřadŘícmanice.
2' Nestanoví-lizákon č.565/|990Sb., o místních
poplatcích,v platnémmění,jinak, váahuje se na
řízeníve věcechpoplatků
zákonč.337l|992Sb.,o správědanía poplatků,
v platném
znění'

cr.8

Zrušovacíustanoveni
Ruší se vyhláškaě. |lz00z o místnímpoplatku ze vstupnéhoschválená zastupitelstvemobce
Řícmanice dne23.10'2002.

Čt's
Tato vyhláškanabýá účinnostipatnáctlým
po vyhlášení
dnemnásledujícím
na úřední
desceobecního
úřadu.

Vyvěšeno
dne 28.|.2004

Sejmuto
dne

1 2 -02-2001,

t,,",tt''r-/
Ing.LenkaLišková
místostarostka
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