MESTO BARDEJOV
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov

DU1

Odtlačok prezentačnej pečiatky mestského úradu

Registračný list – oznámenie k dani za ubytovanie

v zmysle platného VZN mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní
v znení neskorších zmien a doplnkov
VZNIK DAŇOVEJ POVINNOSTI

ZMENA DAŇOVEJ POVINNOSTI

OD ----------------------------I. ODDIEL-ÚDAJE O PLATITEĽOVI: (údaje o platiteľovi, ktorý je prevádzkovateľom zariadenia poskytujúceho odplatné
prechodné ubytovanie)

Obchodné meno alebo názov prevádzkovateľa podľa obchodného registra alebo živnostenského oprávnenia:

IČO

DIČ

Ulica, súpisné a orientačné číslo:

Adresa sídla:

Ostatné údaje:

Rodné číslo

Mesto (obec)

PSČ

P. O. Box

Banka, z ktorej je plnená daňová povinnosť

Číslo účtu

Kód banky

Meno a priezvisko zodpovednej osoby

Číslo telefónu

E-mail

II. ODDIEL – ÚDAJE O UBYTOVACOM ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ MESTA (údaje o zariadení, v ktorom platiteľ

Ubytovacie zariadenie

poskytuje resp. bude poskytovať odplatné služby prechodného ubytovania)

Ulica, súpisné a orientačné číslo

Názov ubytovacieho zariadenia

PSČ

P. O. Box

Kategoria ubytovacieho zariadenia (hotel, penzión, ubytovňa a pod.)

Ubytovacia kapacita

Dátum začatia prevádzky:

ubytovacie zariadenie bolo v nehnuteľnosti, krorá je vo vlastníctve platiteľa

áno

nie

Poznámka: Ak PO alebo FO poskytuje ubytovacie služby vo viacerých zariadeniach na území mesta, platiteľ vyplní oznámenie na
samostatnom tlačive za každé zariadenie zvlášť.

III. ODDIEL – ÚDAJE O ŠTATUTÁRNOM ZÁSTUPCOVI PLATITEĽA:
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

Adresa

Číslo telefónu

E-mail

IV. ODDIEL – ÚDAJE PRE SPRÁVCU DANE: (kontaktná adresa na doručovanie písomností, rozhodnutí daňového
konannia – vyplní sa v prípade, ak platiteľ chce posielať písomnosti na inú adresu, jako je uvedená v ods. I.)
Názov organizácie

Ulica, súpisné a orientačné číslo
Adresa

PSČ

Mesto (obec)

P. O. Box

Poznámka:

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

Dátum: ………………………

Pečiatka

………………………….
Podpis platiteľa dane

Prílohy:
Výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra alebo zriaďovacia listina, povolenie na činnosť, licencia.

