OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU Z POBYTU
(místní poplatek z pobytu, dle obecně závazné vyhlášky obce Baška)

A. PLÁTCE*

❑ FYZICKÁ OSOBA,

❑ FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEL

❑ PRÁVNICKÁ OSOBA

Jméno a příjmení/název organizace: ..……………………………………….………………………………………..
RČ/IČ: …………………….……………..

Bankovní spojení: ….………..……………………...

Adresa/sídlo: ……………….…………………………………………………………………………………………….
Adresa pro doručování, datová schránka: …………………………………………………………………………....
Telefon: ……….……………………….

E-mail: …………………………………………………………………

B. INFORMACE O MÍSTĚ, NEBO ZAŘÍZENÍ, VE KTERÉM JE UBYTOVÁNÍ POSKYTOVÁNO
Adresa místa, nebo zařízení, kde je ubytování poskytování, případně název zařízení:
........................................................................................................................................................................
Datum zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu: ............................................................
Období roku, kdy je ubytování poskytováno*

❑

celoročně

❑

část roku od ……………….….. do ..................................

Charakter ubytování*:
❑
❑
❑

hotel
rekreační objekt
ubytovna

počet lůžek (včetně přistýlek):

❑
❑
❑

penzion
byt, nebo jeho část
jiné (uveďte):

❑
❑

apartmán
rodinný dům

........................

poznámka k charakteru poskytovaného ubytování: ........................................................................................
Sazba poplatku činí 20,-Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku.
Změnu údajů uvedených v ohlášení je plátce povinen, dle obecně závazné vyhlášky, oznámit do 30 dnů ode dne,
kdy nastala. Rovněž je plátce povinen odvést vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15. dne
následujícího čtvrtletí.
Ohlašovací povinnost vyplývá z Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu č. 1/2021. Její úplné znění naleznete na webu obce http://www.baska.cz v sekci
„Obecně závazné vyhlášky“.
Osobní údaje v tomto formuláři zpracovává Obec Baška na základě právní povinnosti a svého oprávněného zájmu. Podpisem této žádosti dáváte souhlas se zpracováním
osobních údajů, které budou zpracovávány pouze v souvislosti s výše uvedenou věcí a pouze po nezbytně nutnou dobu. Více k ochraně osobních údajů na webu obce:
http://www.baska.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Bašce dne ……………………………

Podpis plátce: ……………………………

Vyplněný formulář doručte osobně nebo poštou na adresu: Obecní úřad Baška, Baška 420, 739 01 Baška
Formulář v elektronické podobě zašlete na adresu podatelna@baska.cz (nutné podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo současně odeslat
v písemné podobě)
Telefonické dotazy můžete směřovat na pracovníka správce poplatku 558 445 212
* zakřížkujte vhodnou variantu
** vyplní správce poplatku

