MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA Radničné námestie 1 969 01 Banská Štiavnica
Ekonomické oddelenie

HLÁSENIE
o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí
mesačný podklad pre priznanie k dani za ubytovanie a úhradu
Za štvrťrok (obdobie): ..................................... rok ..............
A. Daňový subjekt – platiteľ dane za ubytovanie (podľa registra)

Obchodný register

Obchodné meno:

IČO:

DIČ:
Sídlo:

Živnostenský register

Rodné číslo (Vyplní FO podnikajúca):
Ulica:

PSČ:

Číslo:
Obec:

P.O.Box:

Číslo telefónu, mobilu:

E-mail:

Ostatné údaje: Banka:

Číslo účtu:

/

Oprávnená osoba na podanie hlásenia:
B. Údaje o ubytovacom zariadení na území mesta (v ktorom platiteľ poskytuje ubytovacie služby prechodného ubytovania)
Názov ubytovacieho zariadenia:
Adresa zariadenia:
C. Údaje o počte prenocovaní, ubytovacej kapacite zariadenia
Celková ubytovacia kapacita zariadenia:
Počet všetkých ubytovaných hostí v sledovanom štvrťroku:
Počet všetkých prenocovaní v štvrťroku:
Počet ubytovaných hostí (oslobodených od dane z ubytovania):
Počet prenocovaní, ktoré boli oslobodené od dane:
Počet ubytovaných odídencov z Ukrajiny (z počtu oslobodených od dane)
Počet prenocovaní odídencov z Ukrajiny, ktoré boli oslobodené od dane:
Daňová povinnosť na úhradu za sledované obdobie

€
€

splatná do 15 dní po skončení štvrťroka, na účet správcu dane vedený v pobočne Všeobecnej úverovej banky, a.s. Žiar nad Hronom, číslo
účtu: SK5302000000000014525422/0200, variabilný symbol (..................),
Daň za ubytovanie podľa platného VZN č. 4/2019 je na celom území mesta 0,70eura na osobu a prenocovanie. Daňová povinnosť sa
vypočíta ako súčin počtu prenocovaní v sledovanom mesiaci a sadzbou dane (0,70 eura na osobu a prenocovanie).
Poznámka: ak platiteľ prevádzkuje viac ubytovacích zariadení na území mesta, vyplní uvedené hlásenia za každé zariadenie zvlášť na
samostatnom tlačive.
Daňový subjekt je povinný vyplniť všetky požadované údaje. Správca dane je povinný chrániť osobné údaje zaistené v daňovom konaní
v zmysle daňového poriadku a zákona o ochrane osobných údajov.
Svojim podpisom daňový subjekt potvrdzuje pravdivosť a úplnosť vyplnených údajov; vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých
osobných údajov pre účely daňového konania.
V Banskej Štiavnici dňa:

Podpis platiteľa (daňového subjektu):.........................................................

