Přihlášení
k místnímu poplatku ze vstupného
Městský úřad Lom, ekonomický odbor
se sídlem nám.Republiky 13, 435 11 Lom
č.účtu u ČS a.s. pobočka Litvínov 1041418379/0800

Název pořadatele
(jméno a příjmení nebo obchodní jméno)

Adresa bydliště (sídla firmy)
Rodné číslo / IČ

…………………………………………………………..
………………………………………………………….....

………………………………………………………………..................

Název akce

……….…………………………………………………………………………..

Druh akce

……..……………………………………………………………………………..

Datum konání akce

………………………………………………………………………….

Výpočet místního poplatku ze vstupného:
vstupné dle druhu

1

2

1)

jednotné vstupné

Vstupné na 1 osobu
v Kč (bez DPH)
Počet prodaných
vstupenek

3

Celková částka
vybraného vstupného
v Kč (bez DPH)

4

Sazba poplatku v %
z vybraného
vstupného (bez DPH) 1)

Výše poplatku v Kč
celkem

Sazby dle čl.20 Obecně závazné vyhlášky Města Lom č.3/2014 o místních poplatcích.

Upozornění :
Poplatník je povinen vést přehlednou a průkaznou evidenci vybraného vstupného a předkládat ji na požádán správci poplatku ke kontrole.
Vstupenkou se rozumí i jiný doklad, opravňující ke vstupu na akci. Poplatník je povinen uvést na vstupence výši daně z přidané hodnoty,
pokud je v ceně vstupenky obsažena, případně uvést, že cena vstupenky daň z přidané hodnoty neobsahuje .
Poučení:
Tento tiskopis vyplňuje pořadatel každé akce, uvedené v čl.20 závazné vyhlášky Města Lom č.3/2014 o místních poplatcích, pokud není akce
od poplatku osvobozena dle č.22 této vyhlášky anebo pokud nejde o akci, jejíž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné
účely, z nichž se poplatek neplatí. Pořadatel akce, který je poplatníkem místního poplatku ze vstupného, je povinen doručit řádně vyplněný a
podepsaný tiskopis shora uvedenému správci poplatku nejpozději do 15 dnů po konání akce (v případě pravidelně se opakujících akcí
nejpozději do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí). Ve stejných lhůtách je poplatník povinen poplatek uhradit správci poplatku v plné
výši . Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, MÚ Lom vyměří poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas
nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich část až na trojnásobek (viz § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění
pozdějších předpisů).

V Lomu dne

..………………………………………………….
razítko poplatníka a podpis oprávněné osoby

