)

č-

J/úls
obec Josefov
Obecně závazná vyhláška obce Josefov č. 412011

o místnímpoplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické zaíízenípovolené ministersfvem financí podle jiného právního

předpisu

Zastupitelstvo obce Josefov na svém zasedání dne 26.1.2011 v usnesení č.4. schválilo na základě
ustanovení § 14 odst. 2zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 12812000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, tutoobecné závaznou vyhlášku (dále jen ,,lyhláška").

článek I.
Obec Josefov touto lyhláškou zavádí místnípoplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zaíízenipovolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Správu
poplatku a Yízení o poplatku vykonává Obecní úřad v Josefově a na řízení o místních poplatcích se
váahuje zákon č, 28012009 Sb. daňol"ý řád. Vyhláška je závazná pro územní obvod obce Josefov obec Josefov a části Luh nad Svatavou, Radvanov a Hřebeny.

čtánek II.
Pr.9q-!ou,:. h *i

Poplatkové povinnosti podléhá každýřyýl-,..ní hrací přístroj nebo jiné technické hemí zaíízení
povolené ministerstvem financí . (dále jen ,,za(ízení")

článek III.

Poplatník a poplatková povinnost
Poplatrríkem místníhopoplatku je provozovatel výherního hracího přístroje nebo dnem-nabytí
právní moci-roáodnutí-oŤev€{€ní jiného technického herního zaíízenípovoleného ministerstvem
financí .
Poplatková povinnost vzniká dnem uvedení výherního hracího přístroje do provozu nebo dnem
nabYí právní moci povolení k provozování technického herního zaíízení.
Poplatková povinnost zaniká dnem ukončeníprovozu ýherního hracího přístroje nebo clnem
pozbyí platnosti povolení k provozování jiného technického herního zaíízení.

článek IV.
Ohlašovací povinnost

Poplatníkjepovinenohlásitsprávcipoplatkupís@Fúuvedení,,zařízení,,

do provozu a to do 15 dnů ode dne uvedení ,,zařízení" do provozu. Tuto skutečnost doložíprotokolem.
Ste.iným způsobem a ve stejné lhůtě.ie povinen ohlásit i ukončeníprovozu ,,zaiízení".

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení,
datum narození, místo trvalého pobytu a případně doručovací adresu u fozických osob a název, lČO,
sídlo a oprávněnou osobou k jednání u právnických osob. Dále je povinen předložit správci poplatku
příslušnérozhodnutí ministerstva financí, kteým je povolen provoz jiného technického herního
zaYízení.Dále je povinen uvést identifikačníznaky ,,za(ízení",jeho umístění a dalšískutečnosti
rozhodné pro poplatkovou povinnost.

C.lánek V.
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí5.000,- Kč na 3 měsíce zakaždý výherní hrací přístroj nebo jiné
povolené technické herní zařizení. Je-lí ,,zaŤízení" provozováno po dobu kratšínež 3
měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování ,,zaíízení".Je li
provozování jirrého techrrickéiro lrernílro zal\ízení povoleno na dobu kratšírrež 3 nrěsíce platí
se poplatek jen po dobu platnosti povolení k provozování.

Čtánek VI.
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný ao ton"" prvního měsíce příslušnéhočtvrttetína které se platí. Vznikne-li
poplatková povinnost v průběhu čtvrtletínebo je povolena na dobu kratšínež 3 měsíce, platí se do 15
dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Poplatek se platí převodem na účetsprávce poplatku
vedený u Komerčníbanky a.s., čísloúčtu11220-39110100, nebo v hotovosti do pokladny Obecního
úřadu v Josefově, nebo peněžní poukázkou prostřednictvím poskytovatele platebních služeb.

článek VII

Navýšenípoplatku
Nebude_li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku
poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacený nebo částečně zaplacený poplatek můžeobecní úřad zýšit až na trojnásobek.
Toto zvýšeníje příslušenstvímpoplatku.

Článek VIII.
přechodná ustanovení
Poplatník, kterému bylo ministerstvem financí vydáno povolení k provozování jiného
technického herního zaŤízenípřede dnem účinnostitéto vyhlášky, je povinen tuto skutečnost
ohlásit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí účinnostitéto vyhlášky.

článek IX.
Účinnost
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Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnostidnem .,.Y
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Ladislav Čizek
starosta obce
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místostarosta obce

