Obec Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice

Místní poplatek ze vstupného – Oznámení akce
Na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a Obecně
závazné vyhlášky č. 10/2019, o místních poplatcích, má každý poplatník (fyzická nebo právnická osoba)
pořádající kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, na kterých je vybíráno vstupné – ohlašovací
povinnost. Poplatník je povinen nejpozději 10 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku,
kterým je Obec Ludgeřovice, níže uvedené údaje:

Název akce
Datum a čas konání
Místo konání
Pořadatel – fyzická osoba
Jméno, příjmení
Adresa
trvalého pobytu
Adresa
pro doručování

Datum narození

Pořadatel – právnická osoba
Název

IČ:

Statutární orgán
Sídlo,
příp. místo podnikání
Adresa
pro doručování
Bankovní spojení
Údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti
Počet vstupenek
daných do prodeje

Cena za vstupenku
bez DPH

Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely (§
6, odst. 1, věta poslední zákona o místních poplatcích), tuto skutečnost je nutno doložit.
Poplatek činí 20% z úhrnné částky z vybraného vstupného (sníženého o DPH, je-li v ceně vstupenky obsažena).
Úleva ve výši 50% se poskytuje – TJ Ludgeřovice, spolkům, společnostem, svazům, hnutím, klubům a jiným
občanským sdružením se sídlem v Ludgeřovicích a církvím, které mají sídlo na území obce Ludgeřovice.
Od poplatku jsou osvobozeny Obec Ludgeřovice, její organizační složky a její příspěvkové organizace.
Do 5 dnů po skončení akce je nutno oznámit celkovou výši vybraného vstupného.
Beru na vědomí, že podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. a) nebo § 2 odst. 3 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, se přestupku proti pořádku ve státní správě dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný
nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo úmyslně uvede nesprávný nebo
neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu, za tento přestupek může být uložena pokuta do 20 000 Kč
Podle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) nebo § 2 odst. 3 písm. b) zákona o přestupcích se přestupku proti pořádku ve
státní správě dopustí ten, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu
požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody, za tento přestupek může být uložena pokuta
do 50 000 Kč.

V Ludgeřovicích dne

Podpis poplatníka …………………………………………….

Obec Ludgeřovice, Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice

Místní poplatek ze vstupného – vyúčtování
Počet
prodaných vstupenek
Celkem vybráno
na vstupném
bez DPH v Kč

Cena vstupenky
bez DPH v Kč
Poplatek
20 %

Poplatek je splatný do 7 dnů ode dne skončení akce.
V případě fotbalových utkání na fotbalovém hřišti v Ludgeřovicích je poplatek splatný
do 30. června a 30. listopadu kalendářního roku.

V Ludgeřovicích dne

…………………………..
podpis poplatníka

……………………………….
podpis pracovníka

