OBEC HORNÍ VLTAVICE, Horní Vltavice 80, 384 91, IČO 00250422
tel. 388436303, fax 388436101, 724233644, e-mail: info@hvltavice.cz

PŘIZNÁNÍ
pro odvod poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt (10,- Kč/den,
5,- Kč/den – stan)

Na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a Obecně závazné vyhlášky obce Horní Vltavice o místních poplatcích
č. 1/2011 , předkládáme následující přiznání k odvodu poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt za
…….čtvrtletí, roku…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Příjmení a jméno, titu.(u práv.osob - název subjektu) ubytovatele
……………………………………………………………………………………………………………………
Kontakt. adresa

………………………………………………………
tel.

……………………………………………………………………………………………………………………
Název ubytovacího zařízení

……………………………………………………..
IČ

…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa ubyt. zařízení

…………………………………………………….
č. bank. účtu

Poplatek za výše uvedené čtvrtletí činí celkem ……………………………..Kč
Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto přiznání jsou přesně vykázány na základě
evidence ubytovacího zařízení.
Poplatek byl v přiznané výši uhrazen:
a) na účet u KB Vimperk č. 2920281/0100, VS 1342 dne…………………..
b) v hotovosti na pokladně OÚ Horní Vltavice , PD č. ………………………

V …………………….dne………………

…………………………………….
Podpis ( razítko org.)

OBEC HORNÍ VLTAVICE, Horní Vltavice 80, 384 91, IČO 00250422
tel. 388436303, fax 388436101, 724233644, e-mail: info@hvltavice.cz

PŘIZNÁNÍ
pro odvod poplatku z ubytovací kapacity (2,- Kč/lůžko/den)

Na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a Obecně závazné vyhlášky obce Horní Vltavice o místních poplatcích
č. 1/2011, předkládáme následující přiznání k odvodu poplatku z ubytovací kapacity
za
……….čtvrtletí, roku…………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Příjmení a jméno, titu.(u práv.osob - název subjektu) ubytovatele
……………………………………………………………………………………………………………………
Kontakt. adresa

………………………………………………………
tel.

……………………………………………………………………………………………………………………
Název ubytovacího zařízení

……………………………………………………..
IČ

…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresa ubyt. zařízení

…………………………………………………….
č. bank. účtu

Poplatek za výše uvedené čtvrtletí činí celkem …………….Kč a byl na
vedené evidence vybrán z ……..obsazených lůžek.

základě

Aktuální ubytovací kapacity zařízení je ……….lůžek.
Prohlašuji, že údaje uvedené v tomto přiznání jsou přesně vykázány na základě
evidence ubytovacího zařízení.
Poplatek byl v přiznané výši uhrazen:
b) na účet u KB Vimperk č. 2920281/0100, VS 1345 dne…………………..
b) v hotovosti na pokladně OÚ Horní Vltavice , PD č. ………………………

V …………………….dne………………

…………………………………….
Podpis ( razítko org.)

