Městský úřad Nejdek
nám.Karla IV. 239
362 21 Nejdek

Nejdek dne :
Poplatník – plátce (ubytovatel):
(jméno, popř. jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firma, IČO nebo RČ,místo pobytu nebo
sídlo)
………………………………………………………………………………………………….
VÝKAZ O VÝBĚRU MÍSTNÍHO POPLATKU
Název a sídlo ubytovacího
zařízení:………………………………………………………………………………………..
Druh poplatku:………………………………………………………………………………..
(z ubytovací kapacity nebo poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt)
Za období : ………………………………………..
(uvést vždy aktuální čtvrtletí)
Poplatek k odvodu - zaplacení celkem:………………………..

Poplatek byl uhrazen - odveden v hotovosti – převodem dne: ……………………….
(nehodící se škrtněte)

Potvrzuji pravdivost všech údajů ve výkazu uvedených včetně jeho přílohy.

………………………………
podpis poplatníka - plátce

Poplatek je splatný čtvrtletně na účet č. 1421341 / 0100, a to vždy do 15-ti dnů po uplynutí čtvrtletí!

Přílohu výkazu prosím vyplňte dle přílohy č.2 (pokyny k vyplnění).

_____________________________________________________________________________________________________________________________
1
nedílnou součástí tohoto výkazu je Příloha č.1 a 2

Příloha č.1 -výkazu o výběru místního poplatku

VÝPIS Z UBYTOVACÍ KNIHY
1
za období od – do

2
ubytováno
celkem osob za
období

3
z toho
podléhá
poplatku

4
z toho počet
osob

5
délka jejich
pobytu v
zařízení

6
sazba poplatku dle
OZV

7
poplatek celkem
(sloupec č.4x5x6)

a)

b)

c)

d)CELKEM
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Příloha č.2 - Pokyny k vyplnění výkazu
Strana č.1 výkazu
Ubytovatel – uveďte jméno, popř. jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, místo pobytu nebo sídlo, IČO
nebo rodné číslo
Druh poplatku – uveďte přesný název poplatku, který vykazujete dle platné OZV, pokud vykazujete oba druhy
místních poplatků vyplníte výkaz na každý poplatek zvlášť
Za období – uveďte I, II, III, nebo IV. čtvrtletí roku za které poplatek vykazujete
Poplatek k odvodu- zaplacení celkem – uveďte celkovou částku poplatku který odvádíte městu, vypočtený ve výpisu
z ubytovací knihy (příloha č.1) „poplatek celkem“ v řádku d)

Strana č.2 výkazu
Sloupec č.1, a) - uveďte datum od prvého do posledního dne v prvním měsíci čtvrtletí
b) - uveďte datum od prvého do posledního dne v druhém měsíci čtvrtletí
c) - uveďte datum od prvého do posledního dne v posledním měsíci čtvrtletí
Sloupec č.2, a) - uveďte celkový počet ubytovaných osob v zařízení v prvním měsíci čtvrtletí
b) - uveďte celkový počet ubytovaných osob v zařízení v druhém měsíci čtvrtletí
c) - uveďte celkový počet ubytovaných osob v zařízení v posledním měsíci čtvrtletí
Sloupec č.3, a),b),c) - uveďte celkový počet osob podléhajících poplatku z počtu osob vyplněného ve sloupci č.2,
a),b),c)
Sloupec č.4 a 5, a),b),c) – uveďte do každého řádku zvlášť počet osob které pobývaly v zařízení stejný počet dnů a
podléhají poplatku a tento počet dnů vyplňte do sloupce č.5 (např. 7 osob pobývalo v zařízení 7
dní, 5 osob 1 den atd.)
Sloupec č. 6 a),b),c) – uveďte sazbu poplatku dle platné OZV podle druhu vykazovaného poplatku
Sloupec č.7 a),b),c) – uveďte celkovou částku vypočteného poplatku za počet osob dle sloupce č.4. Výpočet se
provede tak že se počet osob ve sloupci č.4 vynásobí počtem dnů ve sloupci č.5 a výsledek se
vynásobí sazbou poplatku dle sloupce č. 6
d) Na konec každého sloupce uveďte celkový součet.
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