VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
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Obecné zastupiteľstvo v Tekovských Lužanoch v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s §§ 44 - 51 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vydáva pre Obec
Tekovské Lužany toto všeobecne záväzné nariadenie:
§1
Úvodné ustanovenie
Týmto nariadením sa upravuje daň za predajné automaty.
§2
Predmet dane
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej
len "predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.
§4
Základ dane
Základom dane za predajné automaty je počet predajných automatov.
§5
Sadzba dane
Sadzba dane je:
a/ 40,00 € ročne za jeden predajný automat a kalendárny rok
b/ 100,00 € ročne za jeden predajný automat a kalendárny rok, ak skladba ponúkaného tovaru
obsahuje tabakové výrobky alebo alkohol
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom
skončenia ich prevádzkovania.
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§7
Oznamovacia povinnosť k dani za predajné automaty
l. Daňovník dane za automaty je povinný správcovi dane oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní
odo dňa vzniku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive, ktorého vzor určí správca dane.
2. Daňová povinnosť vzniká dňom prevádzkovania predajných automatov na území obce.
3. Daňovník v rámci oznamovacej povinnosti vyplní registračný list k dani za predajné automaty, ktorý
obsahuje identifikačné údaje o automatoch (typ automatu, číslo automatu) a miesto umiestnenia
automatu (organizácia v ktorej je automat umiestnený, adresa organizácie, IČO, DIČ) adresa.
4. Daňovník je povinný pri registrácii predložiť výpis z obchodného registra alebo živnostenský list.
5. Ak príde k zmene daňovej povinnosti alebo k zmene údajov uvedených v registračnom liste,
daňovník je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť správcovi dane do 30 dní odo dňa, keď táto
skutočnosť nastala.
6. Daňovník je povinný, v rámci oznamovacej povinnosti, nahlásiť správcovi dane presun automatu
najneskôr v deň presunu a vyplniť nový registračný list.
7. Daňovník je povinný nahlásiť v lehote uvedenej v ods. l aj zmenu názvu a sídla daňovníka, vyplniť
nový registračný list k dani za predajné automaty a predložiť výpis z obchodného registra alebo
živnostenský list.
8. Daňovník je povinný v registračnom liste podľa ods. l uviesť:
obchodné meno a názov, IČO, DIČ a sídlo, miesto podnikania a kontaktné údaje. Ak ide o
fyzickú osobu, ktorá podniká aj rodné číslo, DIČ (ak bolo pridelené) daňovníka. Ďalej je
daňovník povinný uviesť údaje o splnomocnenom zástupcovi alebo štatutárnom zástupcovi
alebo zástupcovi na doručovanie písomností v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, IČO,
DIČ (ak bolo pridelené), adresu trvalého pobytu a kontaktné údaje. Daňovník je povinný uviesť
čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z jeho
činnosti.
9. Daňovník je povinný v prílohe registračného listu uviesť miesto subjektu, kde bude automat
umiestnený (názov subjektu, adresu subjektu, IČO, adresu prevádzky), typ a výrobné číslo automatu
a skladbu ponúk v automate.
§8
Povinnosť daňovníka za predajné automaty
l. Daňovník je povinný označiť každý automat na viditeľnom mieste štítkom, kde je uvedené: názov
firmy - prevádzkovateľa, sídlo, IČO, dátum umiestnenia a dátum začatia prevádzky automatu,
výrobné číslo, typ automatu a evidenčné číslo pridelené správcom dane.
2. Daňovník je povinný predložiť poverenému zamestnancovi správcu dane ku kontrole evidenciu
automatov a účtovnú evidenciu týkajúcu sa automatov alebo na výzvu správcu dane priniesť
evidenciu na kontrolu na oddelenie daní a poplatkov.
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§9
Spôsob vyberania dane a platenie dane za predajné automaty
1. Správca dane vyrubí daň rozhodnutím. Vyrobená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho
obdobia.
3. Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo
vkladom v hotovosti na účet správcu dane v peňažnom ústave.
§ 10
Správa dane
1. Správu miestnej dane vykonáva Obec Tekovské Lužany, v mene ktorej vystupuje starosta obce.
Administratívnu stránku správy miestnej dane vykonáva obecný úrad, oddelenie daní a poplatkov
v súčinnosti s oddelením vnútorných vecí a obecnou políciou.
2. Správca dane vedie preukaznú evidenciu skutočností potrebných pre správu dane.
§ 11
Spoločné ustanovenia
V konaní miestnej dane za predajné automaty sa postupuje podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe
daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov.
§ 12
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Tekovských Lužanoch
dňa 26.10.2012 uznesením č. 320/2012, platnosť nadobúda dňom 15.11.2012 a účinnosť
od 1. januára 2013.
Zároveň sa ruší VZN o dani za predajné automaty to dňa 27.11.2008.

Ing. Marián Kotora
starosta obce

