O BECNÍ ÚŘAD A LBRECHTICE NAD ORLICÍ
Na V ýs l u ní 2 7 5, 51 7 2 2 A l br ec h tic e n . O .

Ohlášení k místnímu poplatku ze vstupného
na základě Obecně závazné vyhlášky obce Albrechtice n. O. číslo 4/2019 o místním poplatku ze vstupného (dále jen
„obecní vyhláška“), která ukládá fyzickým a právnickým osobám, které pořádají na území obce Albrechtice n. O.
kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akci, při které je vybíráno vstupné, ohlásit toto nejméně 7 dní před
konáním akce Obecnímu úřadu Albrechtice nad Orlicí.
Druh akce (zakroužkujte):

kulturní akce,

sportovní akce, prodejní akce,

reklamní akce

Název akce:
Místo konání:

Datum konání:

Hodina zahájení akce

Hodina ukončení akce

Výše vstupného

Předpokládaný počet účastníků

Jméno a příjmení fyzické osoby (název právnické osoby), která akci pořádá
Bydliště (sídlo)

Datum narození (IČ)

Název peněžního ústavu, u kterého má žadatel zřízen účet podnikatelské činnosti
Datum, razítko a podpis pořadatele:

Upozornění: podle čl. 3, odst. 2, písm. c), obecní vyhlášky je poplatník povinen nahlásit nárok na osvobození od
placení místního poplatku ze vstupného správci poplatku současně s ohlašovací povinností.

Vyúčtování k místnímu poplatku ze vstupného
Poplatník místního poplatku ze vstupného je povinen do 15-ti dnů po skončení akce předložit vyúčtování vstupného
a uhradit místní poplatek ze vstupného.
Počet pořízených vstupenek:

Cena za 1 ks Kč:

Počet prodaných vstupenek:

Vybrané vstupné celkem Kč:

Poplatek z vybraného vstupného1) Kč:
Datum, razítko a podpis pořadatele:

1)

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
kulturní akci .................... 5%
sportovní akci ................. 10%
prodejní a reklamní akci .. 20%

Před konáním akce vyplňte část „Ohlášení“ a zašlete oskenovaný formulář elektronickou poštou na adresu albrechtice@nadorlici.cz, nebo kopii
v listinné podobě (originál si nechte pro vyúčtování) na adresu úřadu. Po skončení akce vyplňte část „Vyúčtování“ a formulář doručte obdobně
elektronicky nebo v listinné podobě obecnímu úřadu. Místní poplatek můžete uhradit buď v hotovosti na obecním úřadě, nebo převodem na účet
21220571/0100, variabilní symbol: 1344.

Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, tel./fax 494 371 425,
internet: www.albrechtice-nad-orlici.cz, e-mail: albrechtice@nadorlici.cz, datová schránka: p9mby46

