Město Kojetín
finanční odbor
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Místní poplatky

Poplatek ze vstupného
Kde se poplatek vyřizuje
Městský úřad Kojetín
Masarykovo nám. 20
752 01 Kojetín
I. poschodí
dveře č. 112
Bc. Iveta Králová
tel. 581 277 463
email : i.kralova@radnice.kojetin.cz
Povinnost hradit poplatek je stanovena
Obecně závaznou vyhlášku číslo 5/2010,
o místním poplatku ze vstupného, kterou vydalo Město Kojetín s účinností od 1.1.2011
Za co se platí
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, prodejní nebo reklamní akce.
Co je potřeba udělat
Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce podat ohlášení na předepsaném tiskopise.
Mezi hlavní údaje ke stanovení poplatku patří druh akce, datum, hodina a místo konání akce, výše
vstupného a případně i skutečnosti dokládající vznik nároku na osvobození od poplatku.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.
Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného
vstupného.
Kdo platí
Poplatek ze vstupného platí fyzické i právnické osoby, které akci pořádají.
Kolik a kdy se platí
Poplatník, který nemá ve městě Kojetíně trvalý pobyt, sídlo nebo provozovnu
- kulturní akce
10 % z vybraného vstupného
- prodejní akce
20% z vybraného vstupného
- reklamní akce
20 % z vybraného vstupného
nejpozději do 15 dnů ode dne pořádání akce
Poplatník, který má ve městě Kojetíně trvalý pobyt, sídlo nebo provozovnu
- kulturní akce
100,- Kč za jednu akci
nejpozději v den konání akce,
u opakovaných akcí nejpozději poslední den v měsíci, ve kterém se kulturní akce konaly
- prodejní akce
20% z vybraného vstupného
- reklamní akce
20 % z vybraného vstupného
nejpozději do 15 dnů ode dne pořádání akce

Sankce při neplacení
Včas nebo ve správné výši nezaplacené poplatky může městský úřad zvýšit až na trojnásobek.
Kdo neplatí
- osoba pořádající akci, jejíž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
- od poplatku ze vstupného se osvobozuje město Kojetín a organizacemi a zařízení, jejichž zřizovatelem a
zakladatelem je město Kojetín
Související tiskopisy
Přihlášení k místnímu poplatku ze vstupného
- osoba, která má v Kojetíně trvalý pobyt nebo sídlo
Přihlášení k místnímu poplatku ze vstupného
- osoba, která nemá v Kojetíně trvalý pobyt nebo sídlo
Související vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Související zákony
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
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