Vyhláška č. 4/2005 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí usnesením č.209/2005,ze dne 7.12.2005 schválilo
v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
a podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
/ dále jen ´´VHP´´/
Čl.1

Základní ustanovení
Město vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. g) zákona ČNR č.565/1990 Sb., o místních
poplatcích , ve znění pozdějších předpisů místní poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj. Výkon správy tohoto poplatku provádí městský úřad.
Čl.2

Předmět poplatku
Poplatku podléhá každý VHP, povolený ve smyslu zákona č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných
podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Čl.3

Poplatník
Poplatníkem je právnická osoba,která je provozovatelem VHP.
Daňová povinnost je nepřenosná.
Čl.4

Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen písemně ve lhůtě do 7 dnů ohlásit správci poplatku uvedení VHP do
provozu a to zahajovacím protokolem, o tuto povinnost se správce daně opírá při vydávání
platebního výměru.
2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku název a sídlo
právnické osoby,která VHP provozuje a číslo účtu u peněžního ústavu, na němž jsou
soustředěny peněžní prostředky z její provozovatelské činnosti.
3. Poplatník je rovněž povinen oznámit do lhůty 7 dnů správci poplatkuukončení provozování
VHP, tzn. zánik své poplatkové povinnostia to ukončovacím protokolem - dle § 5 vyhlášky č.
223/1993 Sb.,o hracích přístrojích.

4. Poplatník je povinen údaje dle čl.4. odst.2 vyhlášky č.4/2005 doplňovat podle skutečnosti a
případné změny do 3 dnů nahlásit správci poplatku.
Čl.5

Sazba poplatku
Poplatek za každý provozovaný VHP činí 5 000,- Kč na 3 měsíce. V případě, že VHP bude
provozovaný na dobu kratší než 3 měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.
Čl.6

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1. Poplatek se platí ode dne, ve kterém vznikla poplatková povinnost dle zahajovacího
protokolu.
2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu VHP dle ukončovacího protokolu
Čl.7

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný:
1. Při povolení provozování VHP na 3 měsíce do 1 měsíce po zahájení provozu.
2. Při povolení provozování VHP na dobu 6 měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce
provozu v příslušných čtvrtletích a to splatných vždy poslední den příslušného čtvrtletí.
3. Při povolení provozu VHP na kalendářní rok ve 4 splátkách odpovídajících délce provozu,
splatných v příslušném čtvrtletí.
4. Poplatek může být poplatníkem zaplacen i jednorázově.
Čl.8

Ustanovení souhrnná a závěrečná
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a nebo ve správné výši,vyměří správce poplatku
poplatek platebním výměrem a může včas nezaplacené poplatky zvýšit až o trojnásobek.
2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může
mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení §37 a 37a)
zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v
jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Čl.10
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/1998 ze dne
26.2.1998 a č. 4/1998 ze dne 17.9.1998.
Účinnost: 24.12.2005
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po jejím vyhlášení.
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