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HLÁSENIE 
o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí k priznaniu dane za ubytovanie 

 
MESIAC: (zakrúžkovať)    1          2          3          4          5          6          7          8          9          10          11          12                     ROK: 2023 

   
Variabilný symbol: povinný pri úhrade 

(VS je pridelený po doručení prvého hlásenia a je platný na celý kalendárny rok) 

 

I.  Platiteľ dane 

 Poskytovateľ ubytovania je povinný riadiť sa zákonmi daňového a živnostenského úradu. 

 

II. Zariadenie v ktorom sa poskytuje odplatné prechodné ubytovanie: 

Názov ubytovania: 

Adresa ubytovania: 

 
III. Údaje pre výpočet dane 

 

Celková ubytovacia kapacita: (pevné lôžka + prístelky)                                                                                                                                              
 

Počet všetkých ubytovaných osôb v období: 

 

Počet oslobodených osôb: ( ZŤP / deti do 6 rokov / fyzické osoby v rámci organizovaného podujatia žiakov a študentov ) 

 

Počet prenocovaní : (ktoré podliehajú daňovej povinnosti) 

 

DAŇOVÁ POVINNOSŤ NA ÚHRADU: (1 € na osobu a prenocovanie ) 

 

 

 
Platiteľ dane  je povinný odoslať vyplnené tlačivo za každé  ubytovacie zariadenie na území mesta na samostatnom tlačive do 15. dňa po skončení mesiaca. 

 

Úhrada dane za ubytovanie: hneď po odoslaní hlásenia na  účet Mesta Banská Štiavnica. IBAN: SK53 0200 0000 0000 1452 5422. 
Váš doklad je hlásenie s úhradou. 

Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia dane najneskôr do 30. dňa v mesiaci po zdaňovacom období podľa oznámenia. Pri každej platbe uvádzať správcom 

dane pridelený variabilný symbol a  obdobie príslušného odvodu dane v tvare mesiac/rok, štvrťrok/rok. 

 

Daň za ubytovanie podľa platného VZN č. 4/2019 je na celom území mesta 1 € na osobu a prenocovanie. Daňová povinnosť sa vypočíta ako súčin počtu 

prenocovaní v sledovanom mesiaci a sadzbou dane (počet prenocovaní môže byť len  rovný alebo väčší, ako počet osôb, ktoré podliehajú daňovej povinnosti). 
 
Daňový subjekt je povinný vyplniť všetky požadované údaje. Svojim podpisom daňový subjekt potvrdzuje pravdivosť a úplnosť vyplnených údajov; vyjadruje súhlas 

so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely daňového konania. 

 

 

 

 
 Dátum oznámenia: ................................                                                                            ....................................................... 

                                                                                                                                                              podpis platiteľa 

 

 

 

Obchodné meno:  

Titul Meno Priezvisko: 

IČO: RČ: DIČ: 

Email: Mobil: 

Kontaktná osoba pre podávanie hlásenia:  

Email: Mobil: 

 

 

 

 

       € 
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