Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kováčová č. 79/2012
o dani za ubytovanie
Obecné zastupiteľstvo Obce Kováčová vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia §
6 a § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa
uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) Obec Kováčová
a) ustanovuje daň za ubytovanie
b) sadzbu dane, spôsob vyberania dane, daňovú povinnosť daňovníka a poplatníka
c) zdaňovacie obdobie
d) oslobodenie od dane
DAŇ ZA UBYTOVANIE
§2
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom
zariadení.
§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne ubytuje.
§4
Zdaňovacie obdobie
Pri dani za ubytovanie je zdaňovacím obdobím doba (počet prenocovaní), počas ktorej sa fyzická
osoba odplatne prechodne ubytuje v ubytovacom zariadení.
§5
Oslobodenie od dane
Od dane je oslobodená :
a) osoba do 18 rokov veku,
b) osoba, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP,
c) osoba poberajúca starobný a invalidný dôchodok
d) osoba s potvrdením prechodného pobytu v obci
§6
Platiteľ dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

1

§7
Sadzba dane
Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,50 € na osobu a prenocovanie.
§8
Daňová povinnosť
1) Daňová
povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania
ubytovania fyzickej osobe v ubytovacom zariadení.

odplatného

prechodného

2) Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti
obecnému úradu do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
3) Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb –
knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť
knihu ubytovaných obecnému úradu obce, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, na
opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Kniha ubytovaných musí
obsahovať:
- meno a priezvisko ubytovaného,
- dátum narodenia,
- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
- trvalý pobyt,
- dátum príchodu a odchodu.
Platiteľ dane je povinný na výzvu obce predložiť knihu ubytovaných pri kontrole alebo na
obecný úrad obce v lehote stanovenej vo výzve.
4) Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne
prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí
obsahovať:
- číslo potvrdenia,
- dátum vydania potvrdenia,
- kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň,
- komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,
- počet prenocovaní,
- výška zaplatenej dane,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.
Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 10 rokov od
vystavenia potvrdenia.
§9
Spôsoby vyberania dane a jej odvodu
1) Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
a) v hotovosti priamo do pokladnice platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi
potvrdenie (originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu,
b) prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je výpis
účtu z peňažného ústavu, ktorý platiteľ uchová pre daňovú kontrolu 10 rokov od
vystavenia výpisu.
2) Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
a) v hotovosti priamo do pokladnice obce,
b) bezhotovostným prevodom na účet obce
3) Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť obci štvrťročne, a to do 10. dňa po
uplynutí štvrťroka .
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§ 9a
Spôsob označenia platby dane
1) Platba dane (§ 2 písm. b) zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok) bezhotovostným
prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je obec, sa označí:
a)
číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza,
b)
číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza, oznámeným daňovému
subjektu obcou,
c)
variabilným symbolom,
d)
špecifickým symbolom,
e)
sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
f)
informáciou pre správcu dane, ak je to potrebné.
2) Platba dane poštovým poukazom sa označí ako platba dane podľa odseku 1 okrem čísla účtu
daňového subjektu podľa odseku 1 písm. a). Pri tomto spôsobe platby sa uvedie aj meno, priezvisko
a adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba, alebo obchodné meno a sídlo
daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.
3) Číslo účtu správcu dane podľa odseku 1 písm. b) je 2025412/0200.
4) Pri platbe dane:
a)
sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor, ktorým je číslo rozhodnutia
správcu dane, ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane, alebo
b)
bez rozhodnutia (v prípade, keď sa nevyrubuje daň rozhodnutím), sa uvádza (vo
variabilnom symbole) rodné číslo u fyzickej osoby a IČO pri fyzickej osobe
podnikateľ a pri právnickej osobe.
5) Špecifický symbol obsahuje šesť čísel, z ktorých:
1.
prvé dve čísla označujú druh dane: 04 - daň za ubytovanie,
2.
ďalšie dve čísla označujú štvrťrok, za ktorý sa daň platí,
3.
posledné dve čísla označujú posledné dvojčíslie kalendárneho roku, za ktorý sa platí
daň. (napr. za druhý štvrťrok roku 2012 – 040212) .
§ 10
Prechodné a záverečné ustanovenia
1)
2)

Toto všeobecne záväzné nariadenie č.79/2012 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Kováčová na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 uznesením č. 100/2012.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013. Týmto dňom
stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 44/2004.

V Kováčovej, dňa 13.12.2012
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 13.12.2012
Zvesené z úradnej tabule dňa ..................

..............................................
Slavomír Brachna

starosta obce
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