OBEC BISKUPICE
Biskupice č.p.11, pošta 569 43 Jevíčko

Obecně závazná vyhláška obce Biskupice
č. 2/2003
o místním poplatku ze vstupného
Zastupitelstvo obce Biskupice na základě ustanovení §1 písm. d) a §14 odst. 2 zákona ČNR č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10
písm. d) a § 84 odst.2. písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schválilo na svém zasedání dne 29.12.2003 tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Základní ustanovení
(1) Touto vyhláškou je stanoven místní poplatek ze vstupného.
(2) Správcem poplatku je Obecní úřad Biskupice,
postupuje podle zvláštních předpisů 1).

který v řízení ve věcech správy poplatku

Článek 2
Předmět poplatku
(1) Poplatek ze vstupného 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.
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické i právnické osoby, které akci pořádají.
(3) Poplatek ze vstupného se neplatí u akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely.

Článek 3
Sazba poplatku
(1) Poplatek se stanoví z úhrnné částky vybraného vstupného.
(2) Sazby poplatku činí :
a) 0 % za akci kulturního a sportovního charakteru (koncerty, divadla, filmová představení, besedy a
přednášky vzdělávacího charakteru, sportovní zápasy a tělovýchovné akademie, plesy škol,
cirkusy, apod.)
b) 10 % za taneční zábavy, plesy, a pod.
c) 20 % za prodejní akce a diskotéky.
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Článek 4
Ohlašovací povinnost
Pořadatelé akcí dle článku 2 jsou povinni ohlásit správci poplatku údaje potřebné ke stanovení
místního poplatku a předložit k označení vstupenky a to nejméně týden před konáním akce a vstupné
vyúčtovat nejpozději do 30 dnů po skončení akce spolu s neprodanými vstupenkami.

Článek 5
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne vyměření poplatku.
Článek 6
Ustanovení společná a závěrečná
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může zvýšit až na
trojnásobek.
(2) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou
vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit nebo doměřit 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.
(4) Pro poplatkovou povinnost vzniklou přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použijí
předpisy platné před účinností této vyhlášky.
(5) Zrušuje se vyhláška obce Biskupice, o místních poplatcích ze dne 1.7.2000.
(6) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.

Š e b e k Dalibor
B e r k a Pavel
starosta obce
místostarosta obce
_____________________________________________________________________
1) Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č.337/1992Sb o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Tato obecně závazná vyhláška byla schválena zastupitelstvem obce na 11. veřejném zasedání zastupitelstva
obce Biskupice dne 29.12.2003.
Datum vyvěšení: 12.12.2003
Datum sejmutí: 29.12.2003
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