
MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, Oddelenie daní a poplatkov

DU1
Oznámenie

k dani za ubytovanie - vznik, zmena
Vznik daňovej povinnosti

Zmena daňovej povinnosti k dátumu: ….......................

A: PLATITEĽ DANE ZA UBYTOVANIE 

Obchodné meno: ….............................................................................................................. ............................ IČO: …............................

Doplní podnikateľ alebo fyzická osoba: 

Priezvisko: .................................................. Meno: …................................. Dátum narodenia: …....................

Spoločnosť zapísaná v registri: ......................................................................................................................... Vložka č.:........................

Adresa sídla právnickej osoby, podnikateľa:   Ulica: …....................................................................................... Číslo: ................. / ..........

PSČ:  …................. Obec: …................................................................. 

Adresa na doručovanie písomností: .............................................................................................................................................................

P.O.Box: …................... Pošta (PSČ) …............. Názov pošty, kde je zriadený: …............................................

E-mail: …..................................................................................... 

Poznámka: …..................................................................................................................................................................................................

B: ÚDAJE O UBYTOVACOM ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ MESTA 

1. Názov ubytovacieho zariadenia:  ….......................................................... Adresa: …....................................................................

Dátum zahájenia prevádzky: …....................  Ubytovacie zariadenie má platiteľ dane:  v nájme

Kategorizácia: hotel penzión ubytovňa chatová osada

motel kemping chata liečebný dom 

hostel internát byt rodinný dom

turistická ubytovňa 

apartmánový dom 

stavba na viac účelov

Kontakt na prevádzku: Meno, Priezvisko: …..........................................................  Telefón: …..............................................................

2. Názov ubytovacieho zariadenia:  ….......................................................... Adresa: …....................................................................

Dátum zahájenia prevádzky: …....................  Ubytovacie zariadenie má platiteľ dane:  v nájme vo vlastníctve 

Kategorizácia: hotel penzión ubytovňa chatová osada turistická ubytovňa

motel kemping chata liečebný dom apartmánový dom

hostel internát byt rodinný dom stavba na viac účelov

Kontakt na prevádzku: Meno Priezvisko: …..........................................................  Telefón: …..............................................................

Poznámka: …..................................................................................................................................................................................................

Platiteľ dane za ubytovanie (daňový subjekt) je povinný vyplniť všetky požadované údaje. Zároveň je povinný vyberať daň za ubytovanie v zmysle zákona a platného 
všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica upravujúceho miestne dane a viesť evidenciu súvisiacu s daňou za ubytovanie v súlade s platným nariadením. 
Správca dane je povinný chrániť osobné údaje daňovníkov podľa daňového poriadku a zákona o ochrane osobných údajov.

Platiteľ dane prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť a úplnosť vyplnených údajov; vyjadruje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre  
účely daňového konania. 

Dňa: ….......................... Podpis (pečiatka) platiteľa dane: .........................................................

Upozornenie:
Daň za ubytovanie podľa platného VZN č. 11/2015 je na celom území mesta je 1,00 eura na osobu a prenocovanie. P redmetom dane za ubytovanie je odplatné 
prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne 
ubytuje. Základom dane je počet prenocovaní. P latiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.  Daň za ubytovanie 
splatná bez vyrubenia do 15 dní po skončení mesiaca.  

Doplňujúce údaje:

 vo vlastníctve

Písomnosti sa budú doručovať:        na adresu sídla na doručovaciu adresu elektronicky P.O.Box
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