
Město Turnov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003
o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo Města Turnov schválilo na svém zasedání konaném dne 27. 11. 2003 
podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, písm. i) zákona 
č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  tuto  obecně  závaznou 
vyhlášku o místním poplatku ze vstupného.

Oddíl I

Základní ustanovení
Článek 1

Město Turnov vybírá místní poplatek ze vstupného (dále jen poplatek).
Správu tohoto poplatku provádí Městský úřad Turnov, odbor finanční.

Oddíl II

Článek 2
Předmět poplatku

Předmětem poplatku jsou prodejní akce.

Článek 3
Poplatník

 
Poplatníkem je  fyzická nebo právnická osoba,  která akci  na území  města Turnova 
pořádá.

Článek 4
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen písemně oznámit správci poplatku konání akce nejméně 5 
dnů před jejím konáním. Při ohlášení se uvede místo konání, termín, druh akce, 
výše vstupného, při pravidelně opakovaných akcích i četnost.

2. Poplatník je dále povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název 
pořadatele, jeho bydliště nebo sídlo, jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, 
která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na 
nichž jsou soustředěny prostředky z její podnikatelské činnosti.

3. Poplatník je povinen podat správci poplatku písemně přiznání k poplatku do 15 
ti dnů ode dne pořádání akce, příp. při pravidelně konaných akcích do 15 ti dnů 
po skončení čtvrtletí, v němž akce probíhaly. V přiznání uvede všechny údaje 
potřebné k přezkoumání výpočtu poplatku – a to počet prodaných vstupenek 
podle jejich druhů, výši vstupného a dále výši poplatku, který má být zaplacen.

4. Poplatník je povinen nejméně po dobu 3 let následujících po roce, kterého se 
týkají, uschovávat evidenci o příjmech ze vstupného u každé akce včetně 
příslušných podkladů. Evidence musí být na žádost správce poplatku předložena 
ke kontrole.



Článek 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí pro prodejní akce 20 %.

Článek 6
Splatnost poplatku a sankce

1. Poplatník provede úhradu poplatku u jednotlivých akcí nejpozději do 15ti dnů 
ode dne pořádání akce. U akcí konaných pravidelně bude poplatek zaplacen 
vždy do 15ti dnů po uplynutí čtvrtletí.

2. Poplatek ze vstupného se platí bez vyměření na účet správce poplatku nebo 
přímo v pokladně správce poplatku.

3. Nebude-li poplatek podle této obecně závazné vyhlášky zaplacen včas nebo ve 
správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může 
zvýšit včas nezaplacené poplatky až na trojnásobek příslušné sazby. Vyměřený 
poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Článek 7
Závěrečná ustanovení

1. Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, 
může mu správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité 
povahy ve smyslu ustanovení § 37, § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě 
daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně 
závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, 
ve kterém poplatková povinnost vznikla.

3. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo 
doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník 
o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději 
do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

4. V jednotlivých odůvodněných případech může správce poplatku na žádost 
poplatníka vyměřené poplatky nebo jejich příslušenství snížit nebo prominout.

Článek 8

Kontrolu  dodržování  této  obecně  závazné  vyhlášky  provádějí  zaměstnanci  odboru 
finančního Městského úřadu Turnov.

Oddíl IV

Článek 9
Účinnost a zrušovací ustanovení 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 74/2002 o místním poplatku ze vstupného a to 
ke  dni  nabytí  účinnosti  této  obecně  závazné  vyhlášky  o  místním  poplatku  ze 
vstupného.
Tato obecně závazná vyhláška města nabývá účinnosti dnem 1.1.2004

Ing. Milan Hejduk  Ing. Jaromír Pekař 
 starosta města místostarosta města 


