VZOR § 98/1 DŔ – PV dle „pomůcek“
Obecní úřad ……………………, odbor ……………
(správce místního poplatku)
___________________________________________________________________
Č.j.
Sp. Zn.:
Vyřizuje:
Dne:
Příjemce:
……………………….
IČ: ……………………

PLATEBNÍ VÝMĚR č.
na místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a obecně závazné vyhlášky obce …………….. o …………… č. ……. a
v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „daňový řád“), Vám jako plátci poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
vyměřujeme poplatek dle pomůcek ve smyslu ustanovení § 98 odst. 1 daňového
řádu takto:
za období
od ….. do ……
od …. do ……
od …. do ……

… dnů x … lůžek x …. Kč
… dnů x … lůžek x … Kč
… dnů x … lůžek x …. Kč

poplatková povinnost
………. Kč
..…….. Kč
……… Kč

celkem
Zvýšení o jednonásobek
dle § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

…….. Kč

Celková poplatková povinnost činí
Slovy: …………………..

……… Kč

…….. Kč

Tuto částku zaplaťte na účet obce č. ………………., který je vedený u pobočky
………………, konstantní symbol ………., variabilní symbol …………, a to do 15 dnů
ode dne právní moci tohoto platebního výměru.

Odůvodnění
Plátce předmětného poplatku - ………………………
(dále jen“plátce“) nesplnil
své zákonné povinnosti, tj. neodvedl za zpoplatňované období místní poplatek za
lázeňský nebo rekreační pobyt ve smyslu obecně závazné vyhlášky obce ……………
pod č. …….. Na výzvu k předložení ubytovací knihy a prokázání důkazních
prostředků pro správné zjištění skutečností rozhodných pro stanovení poplatkové
povinnosti ze dne ………….., kterou prokazatelně plátce (oprávněná osoba plátce)
převzal na provozovně ……………, plátce nereagoval a byl plně pasivní. Poplatková
povinnost nešla stanovit dokazováním, proto správce poplatku přistoupil k stanovení
místního poplatku dle pomůcek, které si obstaral bez součinnosti plátce ve smyslu
ustanovení § 98 odst. 1 daňového řádu.
Jako pomůcku správce poplatku použil stanovenou kapacitu dle registračního listu
pro objekt č. … ze dne ………, kde je uvedena kapacita pro … lůžek. Vzhledem
k využitelnosti za roky …… a ….. a odvedených plateb tohoto plátce a srovnatelnosti
kapacity obdobného poskytovatele ubytování v této lokalitě a technice výpočtu
místního poplatku, hodnotí tyto pomůcky správce poplatku tak, že pro využitelnost
stanovené kapacity pro zpoplatňované období bere …%, tzn. … lůžek. Dále správce
poplatku přihlédl k sezónnímu využití objektu a respektování ustanovení § 98 odst. 2
daňového řádu, proto pro stanovení počtu dní použil polovinu roku. Sazba poplatku
vyplývá z čl. …. obecně závazné vyhlášky č. ……, tj. … Kč za osobu a každý i
započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.
Vzhledem k tomu, že poplatky nebyly ve smyslu výše uvedené vyhlášky vůbec
odvedeny, uplatnil správce poplatku z tohoto titulu zvýšení o jednonásobek
neodvedené poplatkové povinnosti dle § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.
Výše navýšení byla dle správního uvážení správcem poplatku dána v rozsahu …%
možného uplatnění.
Poučení
Proti tomuto platebnímu výměru můžete podat odvolání u shora uvedeného správce
místních poplatků do 30 dnů ode dne jeho doručení. Podané odvolání nemá
odkladný účinek (§ 109 odst. 5 daňového řádu).

otisk úředního razítka

…………………..
podpis úřední osoby
uvedením jména, příjmení a pracovního zařazení
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