Všeobecne záväzné nariadenie obce Turie č. 6
o dani za nevýherné hracie prístroje
Obec Turie v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12
ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 21 ods. 2, § 103 ods. 1 zákona
č.582/2004 Z.z. z 23. 09. 2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
1/ Obecné zastupiteľstvo v Turí podľa § 11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že
v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a
s účinnosťou od 1. januára 2013 daň za nevýherné hracie prístroje na
kalendárny rok, ktorý je zdaňovacím obdobím.
§2
Predmet dane
1/ Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa
spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú
peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti /ďalej
len „nevýherné hracie prístroje“/.
2/ Nevýherné hracie prístroje sú:
a/ elektronické prístroje na počítačové hry
b/ mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia
na zábavné hry.
§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie
prístroje prevádzkuje.
§4
Základ dane
Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.
§5
Sadzba dane
Sadzbu dane určila obec Turie na 39,83 € za jeden nevýherný hrací prístroj
a kalendárny rok.
§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti, platenie dane
1/ Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích
prístrojov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.
2/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane
obci Turie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň

na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
3/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez
vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
4/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník
to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti
podľa § 56, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho
obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
5/ Pri vyrubovaní dane podľa tohto § 6 sa daň zaokrúhľuje smerom nahor.

§7
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 13. 11. 2012 a
zvesené dňa 31. 12. 2012.
Toto VZN obce Turie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Turie,
uznesením č. 10/2012 zo dňa 30. 11. 2012 a nadobúda

účinnosť dňom 01. 01. 2013.

