Obecně závazná vyhláška č. 5/2003
města Libčice nad Vltavou
o místním poplatku ze vstupného
Zastupitelstvo města Libčice nad Vltavou podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb. o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydalo dne
10.9.2003 tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Zavedení místního poplatku
1. Město Libčice nad Vltavou vybírá místní poplatek ze vstupného (dále jen poplatek).
Článek 2
Výkon správy poplatku
1. Správu poplatku vykonává Městský úřad Libčice nad Vltavou (dále jen správce
poplatku) dle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, nestanoví jinak.

Článek 3
Předmět poplatku
1. Poplatek se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce,
sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se
rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.
Článek 4
Poplatník
1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.
Článek 5
Oznamovací povinnost
1. Poplatník je povinen písemně ohlásit správci poplatku konání akce nejméně 10 dnů
před jejím konáním sdělit údaje potřebné k stanovení výše poplatku a předložit
k označení vstupenky na tuto akci.
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Článek 6
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku činí 10% ze vybraného vstupného dle Článku 3. Město Libčice n/Vlt.
může po dohodě s poplatníkem poplatek stanovit paušální částkou.
Článek 7
Osvobození od poplatku
1. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se
poplatek neplatí. Město Libčice n/Vlt. může na žádost poplatníka z důvodu odstranění
tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Článek 8
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný do 3 pracovních dnů od ukončení akce.
Článek 9
Sankce
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho
nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací nebo poplatkovou povinnost určenou
obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
3. 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.
Článek 10
Účinnost
1. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
V Libčicích n/Vlt. 10. září 2003

Ing. Ilona Chrtová
starostka
Vyvěšeno …………………..
Sejmuto …………………….

Ing. František Lisý
místostarosta
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