Obecně závazná vyhláška Obce Rozvadov č. 2/2010

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zastupitelstvo obce Rozvadov vydává v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 a § 84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších
předpisů, schválilo dne 8.12.2010 tuto
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Článek 1.
Základní ustanovení

(1)
Výkon správy tohoto poplatku provádí obecní úřad v Rozvadově ( dále jen správce
poplatku ).

Článek 2.
Předmět poplatku
(1)
Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj, ve smyslu ustanovení
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 3.
Poplatník
(1)

Poplatníkem je právnická osoba, která je provozovatelem VHP.

Článek 4.
Ohlašovací povinnost
(1)
Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 14 dnů ohlásit správci poplatku datum
uvedení VHP do provozu. Tuto skutečnost doložit protokolem ve smyslu ustanovení § 5 odst.
1 a 3 vyhlášky MF č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích.
(2)
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název
právnické osoby, sídlo, IČO.
(3)
Poplatník je rovněž povinen oznámit do lhůty 14 dnů správci poplatku ukončení
provozování VHP, t.j. zánik své poplatkové povinnosti.

(4)

Tyto ohlašovací povinnosti má poplatník i v případě osvobození od poplatku.

Článek 5.
Sazba poplatku
(1)

Poplatek za každý VHP činí 5.000,- Kč na 3 měsíce.

(2)
V případě, že VHP bude provozovaný po dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek
vyměřen v poměrné výši.

Článek 6.
Osvobození
(1)
Od poplatku jsou osvobozeny společnosti, provozující VHP v kasinech na území obce
Rozvadov, a to do 31.12.2011.

Článek 7.
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)

Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení povoleného VHP do provozu.

(2)

Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu VHP.

Článek 8.
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný:

a) při povolení provozování VHP na dobu 3 měsíců do 1 měsíce od zahájení provozu,
b) při povolení provozování VHP na dobu 6 měsíců ve 2 splátkách, a to splatných vždy
nejpozději poslední den přísl. čtvrtletí,
c) při povolení provozování VHP na kalendářní rok ve 4 splátkách, splatných vždy nejpozději
poslední den přísl. čtvrtletí.

Ustanovení společná a závěrečná
Článek 9.
(1)
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce
poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou
část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Článek 10.
(1)
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto
obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2)
Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho
doměření, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu
písemně vyrozuměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Článek 11.
Prominutí poplatku
(1)
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění
tvrdosti v jednotlivých případech poplatek nebo jeho příslušenství snížit nebo prominout.

Článek 12.
Zrušovací ustanovení
(1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Rozvadov č. 1/2010 ze dne 18.11.2009.

Článek 13.
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2010.

………………………………..
Jindřich Červený
starosta

…………………………
Martina Klimpel
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu v Rozvadově dne: 10.12.2010
Sejmuto dne: …………………………

