Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dubovica č. 1/2014 o dani za ubytovanie
Obec Dubovica na základe § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dubovica o dani za ubytovanie
na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Dubovici v súlade s ustanoveniami § 11 ods.
4 písm. d) a g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Článok 1
Základné ustanovenie
Obec Dubovica zavádza daň za ubytovanie s účinnosťou od 1. januára 2014.
Článok 2
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti platiteľa dane
Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do
30 dní od začatia poskytovania prechodného ubytovania. V oznámení uvedie svoje
identifikačné údaje ako aj identifikačné údaje ubytovacieho zariadenia. Ak dôjde k zmene
identifikačných údajov platiteľa dane alebo jeho ubytovacieho zariadenia, prípadne zanikne
daňová povinnosť platiteľa dane, platiteľ dane je povinný to nahlásiť do 30 dní odo dňa
vzniku, prípadne zmeny údajov správcovi dane. Správca dane pridelí registračné číslo
platiteľovi dane po splnení jeho oznamovacej povinnosti.
Článok 3
Sadzba dane
Sadzba dane za ubytovanie je 0,50 € na osobu a prenocovanie.
Článok 4
Rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane
Platiteľ dane je povinný viesť a na vyžiadanie správcu dane predložiť preukázateľnú
dennú evidenciu o poskytovaní prechodného ubytovania daňovníkom.
Článok 5
Spôsob vyberania dane
Daň za ubytovanie vyberá platiteľ dane pri nástupe daňovníka do zariadenia
prechodného ubytovania.

Článok 6
Lehota a spôsoby odvodu dane

Platiteľ dane je povinný podať priznanie k dani za ubytovanie (príloha č. 1) správcovi
dane štvrťročne do 15 dní po ukončení štvrťroku a do tohto termínu daň uhradiť v hotovosti
do pokladne správcu dane alebo bankovým prevodom na účet správcu dane. Daň sa v
prípade bankového prevodu považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov
na účet správcu dane a nie dňom ich odoslania z účtu daňovníka.
Článok 7
Záverečné ustanovenie
1. VZN bolo prerokované a schválené na 24. zasadnutí OZ v Dubovici dňa 12.12.2013.
2. Po schválení a zverejnení toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2014.

V Dubovici, 12.12.2013

Bystrík Hudák
starosta obce

