OBECNĚ

ZÁVAZNÁ

V Y H L Á Š K A č. 6/2006

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
na území Obce Stárkov
Zastupitelstvo Obce Stárkov se na svém zasedání dne 28. 6. 2006 usnesením č.15/2006 usneslo
vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Základní ustanovení
Obec Stárkov vybírá místní poplatek dle § 1 písm. g) zákona č. 565/1990 Sb.o místních
poplatcích za provozovaný výherní hrací přístroj. Správu tohoto poplatku vykonává Obecní
úřad Stárkov.
Článek 2
Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý provozovaný povolený výherní hrací přístroj (dále jen VHP) 1
Článek 3
Poplatník
Poplatníkem je česká právnická osoba bez majetkové účasti zahraničních osob, která je
provozovatelem VHP. Poplatek platí provozovatel VHP.
Článek 4
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15 dnů ohlásit správci
poplatku uvedení VHP do provozu a doložit tuto skutečnost tzv. zahajovacím protokolem.2
2. Poplatník je povinen sdělit při plnění ohlašovací povinnosti správci poplatku svůj název, sídlo,
právní forma, IČO a bankovní spojení.
3. Poplatník je povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku ukončení provozování VHP a doložit
tuto skutečnost tzv. ukončovacím protokolem3.
Článek 5
Sazba poplatku
1

) ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb.
) ve smyslu §5 odst. 1 vyhlášky č.223/1993 Sb.
3
) ve smyslu §5 odst. 3 vyhlášky č. 223/1993 Sb.
2

1. Poplatek za každý VHP činí 5 000,- Kč za tři měsíce.
2. V případě, že VHP bude provozovaný po dobu kratší než tři měsíce bude vyměřen poplatek v
poměrné části.
Článek 6
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný vždy k poslednímu dni prvního měsíce tříměsíčního provozu VHP.
Provozovatel může uhradit poplatek předem na celou dobu povolení VHP.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, správce poplatku vyměří poplatek
platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o trojnásobek. Výše poplatku se
zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může
správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení
§ 37 a 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
3. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné
poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
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.
Článek 8
Účinnost
Tato vyhláška byla schválena dne 28.6. 2006 na řádném zasedání Zastupitelstva Obce Stárkov
Vyhláška nabývá účinnosti 15. 7. 2006

…………………..
Pernica Rudolf
starosta obce
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