MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA
Radničné nám.1, 969 24 Banská Štiavnica, IČO: 00320501

Odtlačok prezentačnej pečiatky
mestského úradu

Registračný list - oznámenie k dani za ubytovanie

Vznik alebo zmena daňovej povinnosti .............................. (dátum)
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Štiavnica č. 4/2019 pre právnické osoby (PO) a pre fyzické
osoby (FO), ktoré poskytujú prechodné ubytovanie
Evidenčné číslo:...........................................
(vyplní Mestský úrad)

l.

ODDIEL - ÚDAJE O PLATITEĽOVI: (údaje o platiteľovi, ktorý je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné

ubytovanie
IČO: (vyplní PO aj FO)

Obchodné meno alebo názov:

Rodné číslo: (vyplní FO)
Ulica, súpisné a orientačné číslo

Sídlo:

Mesto:

Ostatné údaje:

PSČ:

Banka z ktorej daňovník uhradí daňovú

P. O. Box
Číslo účtu:

Kód banky: povinnosť:

Kontaktná osoba:
Číslo telefónu:

Faxu:

E-mail:

II. ODDIEL - ÚDAJE O OPRÁVNENEJ OSOBE NA PODANIE OZNÁMENIA za PO, resp. FO
Priezvisko:
Meno:
Rodné čislo:
Postavenie vzhľadom k PO, resp. FO:

Adresa trvalého alebo
prechodného pobytu
oprávnenej osoby:

Ulica, orientačné číslo, mesto, PSČ:

III. ODDIEL - ODAJE o NEHNUTEĽNOSTI v KTOREJ PLATITEĽ POSKYTUJE ODPLATNÉ SLUŽBY PRECHODNÉHO
UBYTOVANIA:

vlastník nehnuteľnosti

1.

Adresa zariadenia, v
ktorom sa poskytuje
odplatné prechodné
ubytovanie

nájomca

Názov zariadenia

PSČ:

Ulica, súpisné a orientačné Číslo:

P. O. Box

Kategorizácia ubytovacieho zariadenia napr. hotel, motel, penzión, kemp,
ubytovňa ...

vlastník nehnuteľnosti

Ubytovacia kapacita -uviesť počet
lôžok:

nájomca

2. Adresa zariadenia, v Názov zariadenia
ktorom sa poskytuje
odplatné prechodné
Ulica, súpisné a orientačné číslo:
ubytovanie
Kategorizácia ubytovacieho zariadenia napr. hotel, motel, penzión, kemp,
ubytovňa ...

PSČ:
P. O. Box
Ubytovacia kapacita -uviesť počet
lôžok:

Poznámka:

Ak PO alebo FO poskytuje ubytovacie služby vo viac ako v dvoch nehnuteľnostiach na území mesta vyplní
oznámenie na ďalšom samostatnom tlačive.

IV. ODDIEL - ÚDAJE O VZNIKU DAŇOVEJ POVINNOSTI PLATITEĽA:
Dátum vzniku daňovej povinnosti v nehnuteľnosti č. 1 uvedenej v oddiely č. III. :
Dátum vzniku daňovej povinnosti v nehnuteľnosti č. 2 uvedenej v oddiely č. III. :

ÚDAJE O ŠTATUTÁRNOM ZÁSTUPCOVI PLATITEĽA:
Rodné číslo:

Titul, meno, priezvisko:

Adresa trvalého pobytu: (ulica, súpisné, orientačné číslo, mesto, PSČ):
Telefón:

VI.

Fax:

E- mail:

ODDIEL - ÚDAJE PRE SPRÁVCU DANE: (kontaktná adresa na doručovanie písomností, rozhodnutí daňového konania
- výplni sa v prípade ak platiteľ chce posielať písomnosti na inú adresu ako je uvedená v ods. l.)
Rodné číslo:

Titul, meno, priezvisko:
Adresa trvalého pobytu: (ulica, súpisné, orientačné čislo, mesto, PSČ)
Telefón:

Fax:

E- mail:

Poznámka:

Správca dane je povinný chrániť osobné údaje zistené na základe oznamovacej povinnosti v zmysle zákona o ochrane
osobných údajov.
Platiteľ svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za pripadne
škody, ktoré vzniknú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov.

Dátum:

Pečiatka

Podpis platiteľa dane

Vysvetlivky
1.

Registračný list - oznámenie k dani doručuje platiteľ správcovi dane:
* písomne na adresu Mestský úrad Banská Štiavnica, Radničné nám.1, Ekonomické oddelenie, alebo
* osobne na Mestský úradu Banská Štiavnica – ekonomické oddelenie

2.

Platiteľ je povinný predložiť správcovi dane pri registrácii výpis obchodného registra alebo živnostenský list.

3.

Platiteľ je povinný správcovi dane v rámci oznamovacej povinnosti ohlásiť všetky skutočnosti potrebné na vyrubenie dane a to
do jedného mesiaca odo dňa vzniku daňovej povinností, odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik
daňovej povinnosti, ako aj akékoľvek zmeny už ohlásených údajov (napr. zmena adresy platiteľa, skončenie
poskytovania služieb odplatné prechodného ubytovania, vznik novej prevádzky, v ktorej sa bude poskytovať prechodné
ubytovanie atď.)

