Došlo dne/ č.j.

Městský úřad Adamov, Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov
odbor ekonomický
tel. 516 499 629, fax. 516 499 634, e-mail:silvie.muckova@adamov.cz, www.adamov.cz

OHLÁŠENÍ POŘÁDANÉ AKCE
A PŘIZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE VSTUPNÉHO
(povinnost ohlásit pořádání akce nejpozději 5 nebo 15 pracovních dnů před datem konání)
a) ve smyslu článku 3 vyhlášky města Adamova č. 7/2019, o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji
pořádání kulturní/ sportovní/ prodejní nebo reklamní akce
b) ve smyslu Obecně závazné vyhlášky města Adamova č. 2/2016 o nočním klidu oznamuji pořádání kulturní akce 15 dnů předem

Základní údaje poplatníka – pořadatele akce:
Jméno a příjmení fyzické osoby / název právnické osoby:
………………………………………………………………………………………………………………..………….
Rodné číslo / IČ: ……………………………………………………………………………………………………….
Místo pobytu / sídlo organizace: …………………………………………………………………………………….
Doručovací adresa / místo podnikání: ……………………………………………………………………………….
Číslo účtu, název peněžního ústavu : ………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení odpovědné osoby (odpovědného pořadatele), adresa :
(osoba oprávněná jednat v poplatkových věcech)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon / mobil : ……………………………………….. , e-mail: …………………………………………………..
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Údaje o pořádané akci:
Místo konání akce: ……………………………………………………………………………………………………
Druh akce:*

kulturní

sportovní (sazba 10%)

prodejní

reklamní (sazba 20%)

Název akce:

Oheň: ANO

NE

________________________________________________________________________________________________________

Datum konání akce: ……………………….

Hodiny konání akce od ……..…… hod. - do ………………hod.

Počet vstupenek: …………………….. ks

Výše vstupného: ………………….. Kč

Nárok na osvobození:*
a) výtěžek bude odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely
b) akci pořádá Město Adamov – MěÚ Adamov a jeho organizační složky
c) akci pořádá příspěvková organice Města Adamova

Přiznání k poplatku ze vstupného a výpočet poplatku – podává se do 15 dnů po skončení akce ( čl. 3 )
Sazba poplatku dle čl. 4 vyhlášky města Adamova činí : . . . . . . % z úhrnné částky vybraného vstupného
sníženého o částku daně z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena

Počet prodaných vstupenek: ………….... ks

Výpočet:
Prodané vstupenky …….…… x vstupné …….….… x sazba ….…%

cena 1 vstupenky ………….. Kč

= …………………. Kč

Celková částka vybraného vstupného v Kč (tržba)
Celková částka poplatku ze vstupného v Kč
Celý výtěžek byl odveden na charitativní a veřejně Název charitativní organizace:
prospěšné účely
Způsob odvodu:

V ………..…………..…….. dne …….……….

……………………………………….
podpis (razítko) pořadatele

* vyberte jednu z možností a zakroužkujte
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Zaplacení poplatku ze vstupného:

( vyplňuje MěÚ Adamov, odbor ekonomický – správce poplatku)

Vypočtená sazba poplatku dle čl. 4 vyhlášky města Adamova: …………………….. Kč

Poplatek ve výši : ……………..… Kč

zaplacen dne: ……………..…

doklad číslo : ……………

Poznámka:
………………………………………………….
podpis správce poplatku

Způsob úhrady místního poplatku ze vstupného:
a) na pokladně Městského úřadu
b) bankovním převodem na účet č. 19-1360055309/0800 ( VS = rodné číslo / IČ a SS = 1344)
c) poštovní poukázkou
Poučení:
1.

Poplatek ze vstupného upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška
města Adamova č. 7/2019, o místním poplatku ze vstupného, ve znění pozdějších předpisů.

2.

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

3.

Poplatník je povinen nejpozději 5 pracovních dnů před konáním akce ohlásit písemně správci poplatku veškeré potřebné
údaje ke stanovení místního poplatku. Pořádané akce vymezené v Obecně závazné vyhlášce města Adamova č. 2/2016 je
poplatník povinen ohlásit písemně nejpozději 15 dnů před datem konání.
U opakovaných akcí poplatník ohlásí konání čtvrtletně do 5. dne prvního měsíce daného čtvrtletí.

4.

Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen správci poplatku oznámit celkovou výši vybraného vstupného sníženou o
daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

5.

Poplatek činí:
10 %

u sportovních akcí a kulturních akcí (např. diskotéky, taneční zábavy, plesy, vystoupení artistů, cirkusy, poutě, lidové
zábavy)

20 % u prodejních akcí (burzy, aukce, prodejní výstavy) nebo u akcí reklamního charakteru
6.

Poplatek je splatný bez vyměření do 15 dnů po ukončení pořádání akce. U opakovaných akcí nejpozději do 15 dnů po
ukončení čtvrtletí.

7.

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může správce poplatku nezaplacený poplatek zvýšit až na
trojnásobek.

8.

9.

Od poplatku jsou osvobozeny:
a.

akce, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely

b.

akce přímo pořádané Městem Adamov – Městským úřadem v Adamově a jeho organizačními složkami

c.

akce přímo pořádané příspěvkovými organizacemi Města Adamova

Nárok na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současně s ohlašovací povinností.

10. Odvod výtěžku na charitativní a veřejně prospěšné účely je nutné prokázat.
3

