OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOSTOMICE
č.: 6/2003
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ
PŘÍSTROJ

Zastupitelstvo Obce Hostomice v souladu s ust. § 10 písm. a) a § 84 odst.2 písm. i) zákona
č.128/2000 Sb.,o obcích / obecní zřízení/ v pl. znění a dle § 15 zákona ČNR č.565/1990 SB.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vydává dne 15.12.2003 unesením č.
88/03 tuto obecně závaznou vyhlášku.
Čl.1
Správa poplatku
Správu tohoto poplatku vykonává Obecní úřad v Hostomicích . Při řízení ve věcech poplatku
se postupuje v souladu se zákonem č.337/ 1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů..
Čl. 2
Předmět poplatku
Poplatek se vybírá za provozovaný výherní hrací přístroj ve smyslu zákona ČNR č.202/1990
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění platných předpisů. Zpoplatňuje se doba
provozování dle zahajovacích a ukončovacích protokolů.
Čl. 3
Poplatník
Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem výherního hracího přístroje.
Čl. 4
Sazba poplatku
Poplatek za každý povolený provozovaný výherní hrací přístroj činí:
•
•
•

za tři měsíce:
za šest měsíců:
za dvanáct měsíců:

3.000,- Kč
4.500,- Kč
10.000,- Kč
Čl. 5
Osvobození a úlevy

Od poplatku není nikdo osvobozen

Čl. 6
Přiznání poplatku a ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen písemně ve lhůtě čtrnácti dnů předem ohlásit správci poplatku
uvedení výherního hracího přístroje do provozu.uvedení výherního hracího přístroje
do provozu.
2. Poplatník je povinen uvést jméno a příjmení nebo název právnické osoby, bydliště,
popř. sídlo, rodné číslo, popř. IČO,. Jde –li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů a názvy peněžních ústavů, na nichž
jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
3. Poplatník je povinen okamžitě oznámit správci poplatku ukončení provozování
výherního hracího přístroje, tj. zánik své poplatkové povinnosti

Čl. 7
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný při povolení k provozování na tři a šest měsíců do dne počátku
platnosti povolení .
2. Poplatek je splatný při povolení k provozování na kalendářní rok ve dvou splátkách
odpovídajících délce provozu pololetí, vždy k 1.1. a 1.7. příslušného kalendářního
roku. Poplatek může být zaplacen i jednorázově k 1.1.

Čl. 8
1. Nebude – li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas neplacený / neodvedený / poplatek
až na trojnásobek.
2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem
nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může správce
poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 nebo § 37a/ zákona č.337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9
1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.Pro ostatní lhůty platí zvláštní předpisy.
2. Byl –li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o
tomto úkonu písemně uvědoměn .Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let
od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení
1. Touto vyhláškou se zrušuje „Obecně závazná vyhláška obce Hostomice o místním
poplatku za výherní hrací přístroje“, schválená usn.ZO č.130/1997 z 15.12.1997, která
nabyla účinnosti dnem 1.1.1998
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2004.

Hana Haklová
starostka obce

Vyvěšeno: 16.12.2003
Sejmuto: 31.12.2003

Miloslav Tuček.
místostarosta

