MĚSTSKÝ ÚŘAD TOUŽIM
Oddělení životního prostředí
Sídliště 428
364 01 Toužim

Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
Název právnické osoby/nebo jméno a příjmení u FO

IČ:

Trvalý pobyt, sídlo, místo podnikání

Adresa pro doručování (pokud se liší od adresy trvalého pobytu/sídla)

Název ubytovacího zařízení:
Adresa ubytovacího zařízení:
Datum zahájení, ukončení činnosti:

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé.
Jméno a příjmení oprávněné nebo zplnomocněné osoby 1:

V Toužimi dne:

1

Podpis oprávněné (zplnomocněné osoby)

V případě, že právnickou osobu zastupuje jiná osoba než statutární zástupce, je nutno doložit plnou moc.
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Pokyny pro poplatníka (ubytovatele):
Poplatek se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek platí ubytovatel, kterým je
fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Sazba poplatku činí 2,- Kč za každé využité lůžko a den.
Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení
činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování.
Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného
ubytování za úplatu
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení,
adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního
dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a
musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.
Poplatek je splatný bez vyměření do konce běžného kalendářního roku.
Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
Právní předpisy:
-zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (§ 7)
-Obecně závazná vyhláška města Toužim č. 5/2005, o místním poplatku z ubytovací kapacity

Číslo účtu města Toužim, kam je možné poplatek uhradit:
ČSOB 2844338/0300

Poučení:
Uvedené osobní údaje jsou požadovány z důvodu nutné identifikace žadatele, v souladu s 500/2004 Sb., § 37. Správce
osobních údajů (Město Toužim) tyto údaje zpracovává výhradně po nezbytně dlouhou dobu a za účelem vyřízení
žádosti, v souladu s požadavky Zk. 101/2000 Sb. a Obecného nařízení EU 2016/679.
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