Dodatok č. 3
K VZN mesta Rajec č.16/1995 o miestnych poplatkoch
Mestské zastupiteľstvo v Rajci v zmysle paragrafu 11,odst.3, písm. d, g zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.544/199 Zb. o miestnych poplatkov
v znení neskorších predpisov, vydáva tento dodatok č. 3 k VZN č. 16/1995 o miestnych poplatkoch
Dodatok č. 3 je dotknutý čl. 8 VZN č. 16/1995 o miestnych poplatkoch
Čl. 8
Poplatok z predaja alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
Odst. 1 zostáva v pôvodnom znení
Odst. 2 znie:
Poplatok platí právnická a fyzická osoba, vykonávajúca reštauračné, kaviarenské, ubytovacie
služby, alebo iné pohostinské služby, a služby v cestovnom ruchu, v rámci ktorých predáva výrobky
uvedené v odseku 1.
Za služby poskytované v cestovnom ruchu sa rozumie:
poskytovanie ubytovania a celodenného stravovania v zariadení
Odst. 3 znie:
Sadzba poplatku je 10 % ročne z predajnej ceny týchto výrobkov.
Sadzby poplatku u poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu je:
- do 10 lôžok (vrátane) ............................................................. 10 %
- nad 10 lôžok – do 20 lôžok (vrátane) .................................... 7 %
- nad 20 lôžok .......................................................................... 5 %
Predajnou cenou je cena, ktorú zaplatí spotrebiteľ fyzickej a právnickej osobe uvedenej
v odseku 2 za alkoholické a tabakové výrobky.
Odst. 4 zostáva v pôvodnom znení.
Odst. 5 znie:
Poplatník je povinný vypočítať poplatok, písomne ho priznať mestu Rajec na MsÚ Rajec
a uhradiť ho poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom na účet MsÚ Rajec, číslo účtu
23621432/0200 VÚB a.s..
Poplatok je splatný štvrťročne do 15 dní po ukončení príslušného štvrťroka (15. apríla, 15. júla,
15. októbra, 15. januára).
Ak poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu nezaplatí mestu miestny poplatok z predaja
alkoholických a tabakových výrobkov v týchto termínoch, má povinnosť poplatku v plnej výške 10 %.
Poplatník je povinný na požiadanie predložiť ku kontrole nasledovnú evidenciu:
- doklady o dodávkach tovaru
- evidencia tržieb podľa pokladnice
- inventúra skladu
- objem vyplatených mzdových prostriedkov
- náklady spojené s prevádzkou objektu (nájomné, elektrina, vodné, stočné, telefón, plyn)

-

pri objekte vo vlastníctve poplatníka výsledovku a súvahu
pri jednoduchom účtovníctve výkaz príjmov a výdavkov

Odst. 6 zostáva v pôvodnom znení.
Tento dodatok VZN č. 16/1995 o miestnych poplatkoch Mesta Rajec bol schválený uznesením
Mestského zastupiteľstva Rajec č. 106/2000 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli.
V Rajci dňa 15. 12. 2000

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta

