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Účinnosť
od
01.01.2017

Obec Tŕnie v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods.
2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 21 ods. 2, § 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
ustanovuje
toto
všeobecne záväzné nariadenie
§1
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Tŕní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na
§ 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza
s účinnosťou od 1. januára 2017 d a ň z a u b y t o v a n i e.
§2
Predmet dane
1. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej
osoby podľa § 754 a 759 Občianskeho zákonníka, v ubytovacom zariadení.
2. Ubytovacie zariadenie je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom,
kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných
kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na
individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko,
rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej
na viaceré účely.
§3
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.

§4

Sadzba dane.
Sadzba dane je 0,50 Eur na osobu a prenocovanie.
§5
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.
§6
Platiteľ dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje.
§7
Daňová povinnosť
1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného
prechodného ubytovania v ubytovacom zariadení.
2. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť deň vzniku daňovej povinnosti
správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na predpísanom
tlačive, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti a je
k dispozícii u správcu dane. Platiteľ dane je povinný si sám tlačivo vypísať
podľa predtlače.
3. Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných
fyzických osôb – knihu ubytovaných, ktorý musí obsahovať:
- meno a priezvisko ubytovaného,
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
- trvalý pobyt,
- dátum príchodu a odchodu.
4. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi potvrdenie o zaplatení, ktoré je
povinný uchovávať pre daňové účely 5 rokov od vystavenia potvrdenia.
5. Platiteľ dane je povinný do 10. dní po skončení štvrťroka:
- Predložiť správcovi dane na kontrolu knihu ubytovaných a príjmové
pokladničné doklady,
- Vypočítať výšku dane za obdobie predchádzajúceho štvrťroka.
§8
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo obce Tŕnie sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani
za ubytovanie na rok 2017 uznieslo dňa 15.12.2016 uznesením číslo 95/2016. OZ
a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2017.
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