Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno o dani za ubytovanie.

Číslo: 67/2009

Lozorno ..24.9.2009

Obec Lozorno v s~úlade s ustanovením 5 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami 5 7 ods. 4, 5 8 ods. 2, 5 12 ods. 2 a 3, 5 16 ods. 2, 5 17 ods. 2,
3, 4 a 6, 5 20 ods. 3, 5 21 ods. 2, 5 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
u s ta n o v u J e Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno o dani za ubytovanie:

Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ upravuje podmienky určovania a vyberania
dane za ubytovanie /d‘alej len „daň“,‘ na území obce Lozorno.
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Predmet dane

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení /d‘alej len „zariadení“/.

Daň ovník

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Základ dane

Základom dane je počet prenocovaní fyzickej osoby v zariadení.

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane 0,50 € za fyzickú osobu a prenocovanie za 1 noc v zariadení.

Vyberanie dane

Daň pre správcu dane vyber~ platiteľdane. Platiteľom daneje prevádzkovateľzariadenia, ktorý
odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Povinnosti prevádzkovateľa

/1/ Prevádzkovatel‘ zariadenia je povinný viesť knihu ubytovaných alebo elektronicky spracovanú
evidenciu, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
aj meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia ubytovaného
b/ číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu
c/ deň príchodu a deň odchodu ubytovaného
d/ dövod neplatenia dane ak ide o osobu podľa * 8
/2/ Prevádzkovateľje d‘alej povinný
aj predkladať správcovi dane v termíne do 5. dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac mesačné
vyúčtovanie dane vybratej za počet ubytovaných v dennom rozpise za predchádzajúci kalendárny
mesiac
b/ vybratú daň uhradiť na účet správcu dane alebo zaplatiť v hotovosti v pokladnici správcu dane
najneskór do 15. Dňa v mesiaci za uplynulý kalendárny mesiac
c/ na výzvu správcu dane podať potrebné vysvetlenie a predložiť požadované doklady.

Oslobodenie ad dane za ubytovanie

Od dane za ubytovanie je oslobodená:
aj nevidomá oscba, bezvládna osoba, držiteľpreukazu zŤP a zŤP/s a ich sprievodcovia
b/ osoba do 18 rokov veku
c/fyzické osoby s trvalým pobytom v obci Lozorno
d/ osoba, ktorá je v zariadení, v ktorom sa odplatne prechodne ubytuje, prihlásená na prechodný
pobyt.

Účin nosť

Všeobecne záväzné nariadenie o dani za ubytovanie bob schválené dňa ....24.9. 2009.... uznesením
ObZ Č. 67a nadobúda účinnosťdňa 1.11.2009

MVDr. Vladimír Bečár
zástupca starostu obce

