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V Š E O B E C N É Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E MESTA MEDZILABORCE
č. 2/2012
O DANI ZA UBYTOVANIE

Mesto Medzilaborce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona 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 z a v á d z a s účinnosťou od 1. mája 2012 d a ň z a u b y t o v a n i e

§1
Predmet dane
Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby
v ubytovacom zariadení v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje ustanovenie §2
vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.419/2001 Z.z /ďalej len osobitný
predpis/.
§2
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne, prechodne ubytuje.
§3
Základ dane
Základom dane je počet prenocovaní.
§4
Sadzba dane
Sadzba dane je 0,40 EUR za osobu a prenocovanie
§5
Platiteľ dane
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie
poskytuje
§6
Náležitosti a lehota oznamovacej povinnosti
1. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný podať správcovi dane oznámenie o začatí
a skončení prevádzkovania tohto zariadenia, resp. zmeny už nahlásených údajov
v lehote do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala.
2. Platiteľ dane je povinný v rámci oznamovacej povinnosti uviesť:

-

-

obchodné meno a názov, IČO, DIČ, sídlo a miesto podnikania a kontaktné
údaje; ak ide o fyzickú osobu uvádza sa aj rodné číslo,
údaje o štatutárnom zástupcovi alebo zástupcovi na doručovanie písomnosti
v rozsahu meno priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a kontaktné
údaje,
zariadenie ubytovacieho zariadenia v zmysle osobitného predpisu, adresu
a názov ubytovacieho zariadenia, celkovú lôžkovú kapacitu zariadenia.

§7
Rozsah a spôsob vedenia evidencie na účely dane za ubytovanie
1. Platiteľ je povinný viesť samostatnú evidenciu ubytovaných hostí v písomnej alebo
elektronickej forme (ďalej len kniha) pre potreby kontroly dane. Kniha musí
obsahovať minimálne tieto základne údaje o daňovníkovi:
- meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu ubytovanej osoby,
- deň príchodu, deň odchodu,
- počet prenocovaní
Platiteľ je povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na území
mesta.
2. Platiteľ je povinný na výzvu správcu dane predložiť pre účely kontroly evidenciu
podľa ods. 1
§8
Spôsob a lehota odvodu dane za ubytovanie
1. Do 15. kalendárneho dňa po skončení štvrťroka platiteľ je povinný predložiť
správcovi dane vyplnené hlásenie o počte ubytovaných osôb za predchádzajúci
štvrťrok, za každé ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom tlačive.
2. Náležitosti hlásenia stanoví správca dane.
3. Daň je splatná bez vyrubenia do 15 dní od ukončenia štvrťroka. Platiteľ dane je
povinný pri platbe uviesť variabilný symbol v tvare 44xxxx; kde x je pridelené
evidenčné číslo správcom dane a špecifický symbol, v ktorom platiteľ uvedie štvrťrok
a rok odvodu.
§9
Účinnosť
1. Toto všeobecné zariadenie nadobúda účinnosť 1.mája 2012.
2. Mestské zastupiteľstvo mesta Medzilaborce sa na tomto všeobecne záväznom
nariadení o dani za ubytovanie uznieslo dňa 27.03.2012.

.............................
primátor mesta

