POPLATEK

Z UBYTOVACÍ

KAPACITY

Poplatek z ubytovací kapacity je jedním z místních poplatků, který je vybírán v obci Bečov.
Tento poplatek byl zaveden obecně závaznou vyhláškou č. 912011, o místních poplatcích.
Správcem poplatku je Obecní úřad Bečov.

Na koho se obrátit?
Obecní úřad Bečov v úředních hodinách:

Po 7,00 -10,00
11,00 - 17,00
St 7,00 - 10,00
11,00 - 17,00
Čt 7,00 -10,00
11,00 - 15,00

Předmět poplatku
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá ze zařízení určených k přechodnému ubytování za
úplatu, sídlících na území obce Bečova. Jedná se o hotelová zařízení, penziony, ubytování
v soukromí, hostely, motely, ubytovny apod.

Poplatník
Poplatníkem je ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla.

Evidenční kniha
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště
v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně.
Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel
uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů
v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (Zákon č. 10112000 Sb., o ochraně
osobních údajů)
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Sazba poplatku a jeho splatnost
Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí :
6 Kč za využité lůžko a den
Ubytovatel (poplatník) je povinen se zaregistrovat u správce poplatku nejpozději do 15 dnů
ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek povinnost platit poplatek. Do 15 dnů je
ubytovatel (poplatnik) rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku a trváni jeho poplatkové povinnosti.
Poplatek platí 4x ročně a je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

Formuláře
Přihlášeni k placení místního poplatku z ubytovací kapacity

Sankce
Jestliže neni poplatek zaplacen do 15 dnů ode dne doručení výzvy, je plátci zaslán platebni
výměr. Správce poplatku může uložit pokutu podle § 37 nebo 37a) daňového řádu.

