Mesto Žilina v súlade s ustanovením § 6, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné 

NARIADENIE

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č.  6/2004 o dani za ubytovanie

VZN č. 3/2005


VIII.

Povinnosti platiteľa dane

Pôvodné znenie:

1. 	Platiteľ je povinný viesť písomnú evidenciu ubytovaných hostí (ďalej len ubytovacia kniha) pre potreby kontroly dane za ubytovanie a mať v nej zapísaných všetkých hostí a dbať na to, aby ubytovacia kniha obsahovala minimálne tieto údaje o daňovníkovi: meno, priezvisko, úplná adresa ubytovanej osoby s dňom príchodu, dňom odchodu a počet prenocovaní. Platiteľ je povinný viesť samostatnú knihu za každé ubytovacie zariadenie na území mesta.
2. 	Platiteľ je povinný vydať osobe, ktorá sa ubytuje v zariadení prechodného ubytovania, príjmový pokladničný blok, v ktorom vyznačí daňovníka, počet prenocovaní, dátum príchodu a odchodu daňovníka ubytovaného v zariadení.
3. 	Príjmové pokladničné bloky označené sériou a číslom je platiteľ povinný si vyzdvihnúť u správcu dane, ktorý ich zaeviduje ako prísne zúčtovateľné tlačivá, ktoré vydá osobne platiteľovi alebo ním poverenej osobe, ktorá ich prevzatie potvrdí podpisom. Pokladničné bloky musia mať všetky náležitosti daňového dokladu.
4. 	Do 10. dňa nasledujúceho mesiaca platiteľ je povinný predložiť správcovi dane vyplnené hlásenie o počte ubytovaných hostí za predchádzajúci mesiac za každé ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom tlačive a doložiť kópie vydaných príjmových pokladničných blokov. Náležitosti hlásenia stanoví správca dane.

Navrhované znenie:

1. 	Platiteľ je povinný viesť písomnú evidenciu ubytovaných hostí v ubytovacej knihe alebo v počítačom spracovanej evidencii pre potreby kontroly dane za ubytovanie a mať v nej zapísaných všetkých hostí v deň ubytovania sa hostí a dbať na to, aby ubytovacia kniha alebo počítačom spracovaná evidencia obsahovala minimálne tieto údaje o daňovníkovi: meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt ubytovanej osoby s dňom príchodu, dňom odchodu, počet prenocovaní a dôvod prípadného oslobodenia s číslom dokladu. Platiteľ je povinný viesť samostatnú evidenciu za každé ubytovacie zariadenie na území mesta.
2. 	Do 10. dňa nasledujúceho mesiaca platiteľ je povinný predložiť správcovi dane vyplnené hlásenie o počte ubytovaných hostí za predchádzajúci mesiac za každé ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom tlačive. Náležitosti hlásenia stanoví správca dane.


IX.

Oslobodenie

Pôvodné znenie:

Daň za ubytovanie neplatia:
	študenti do 26 rokov veku, ktorí sa sústavne pripravujú na povolanie a sú ubytovaní v študentských domovoch,
	deti do 10 rokov veku, osoby poberajúce starobný dôchodok,  vojaci základnej služby a osoby, ktoré vykonávajú civilnú službu,

príbuzní ubytovateľa v priamom rade,
nevidomé osoby, bezvládne osoby, držitelia preukazu ZŤP a ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom) a ich sprievodcovia a osoba poberajúca invalidný dôchodok.

Navrhované znenie:

Daň za ubytovanie neplatia:
	študenti prechodne ubytovaní v študentských domovoch a školských zariadeniach vrátane interných doktorandov,
	osoby do 18 rokov veku,

osoby nad 70 rokov veku,
vojaci základnej služby a osoby, ktoré vykonávajú civilnú službu,
príbuzní ubytovateľa v priamom rade,
nevidomé osoby, bezvládne osoby, držitelia preukazu ZŤP a ZŤP/S a ich sprievodcovia.
Skutočnosti oprávňujúce na oslobodenie od dane za ubytovanie sú osoby uplatňujúce si nárok na oslobodenie povinné preukázať príslušným dokladom.


Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo prerokované na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 05. 09. 2005, bolo vyvesené na 15 dní na úradnej tabuli mesta a nadobúda účinnosť dňom  21. 09. 2005.



Ing. Ján  Slota, v. r. 
          primátor mesta Žilina	




