Obecní úřad Libějovice, Libějovice 26, 387 72 Libějovice
Ohlášení poplatkové povinnosti
k poplatku ze vstupného
Poplatník:
Jméno: ______________________________

Příjmení: _________________________________

Název: ________________________________________________

RČ (IČ): ________________

Místo pobytu nebo sídla:
Část obce, ulice: _____________________________________________

čp: _____________

Město, obec: ________________________________________________

PSČ: _____________

Doručovací adresa (je-li rozdílná od trvalého bydliště):
Část obce, ulice: _____________________________________________
Město: ____________________________________________________

čp: _____________
PSČ: _____________

Osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
U právnické osoby čísla všech svých účtů užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě,
že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Údaje rozhodné pro stanovení poplatku:
Druh akce
Datum a hodina konání
Místo konání
Volba sazby poplatku

Procentní sazba

Paušál

* nehodící se škrtněte

V případě sazby procentní

Výše vstupného

Počet prodaných vstupenek

Nárok na osvobození a úlevu
(vybrané zaškrtněte) dle Čl. 6
OZV

Bod 1)

Bod 2) Písm. a)

Bod 2) Písm. b)

Bod 2)
Písm. c)

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) právních následků při podání
nepravdivých údajů. Dále si uvědomuji svou povinnost hlásit každou změnu výše uvedených údajů. Uvedené
údaje budou použity pro správu místních poplatků.

V __________________________Dne: _______________ Podpis poplatníka: _________________________

Záznamy OÚ :
Údaje nutné k osvobození od poplatku ověřeny:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Sazba
poplatku

Osvobození a úlevy od poplatku
dle Čl. 6 OZV
Bod 1)

Poplatková povinnost

Bod 2 písm. a) Bod 2 písm. b)

Bod 2 písm. c)

Částka

Ověřil, datum: _______________

Podpis: __________________

Osvobození schválil, datum: _________________

Podpis: _____________________

Uhrazeno dokladem, dne:

Čl. 6
Osvobození
(1)
(2)

1

Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejné prospěšné účely.1
Od poplatku se dále osvobozují:
a)
sportovní akce pořádané tělovýchovnými spolky,
b)
sportovní a kulturní akce určené dětem a mládeži,
c)
kulturní akce pořádané Obcí Libějovice nebo místními akčními skupinami a dobrovolnými svazky obcí, kterých je Obec
Libějovice členem.

§ 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích

