Statut pro výběr obecních poplatků
§ 1 Povinnost platby poplatků
Osoby, které pobývají v lázeňském areálu obce Philippsreut pro lázeňské nebo rekreační účely, aniž by
zde měli bydliště nebo vlastnili nemovitost, a jsou jim nabídnuty možnosti využití lázeňských zařízení a
účast na akcích, jsou povinni zaplatit lázeňský poplatek. Tato povinnost nezávisí na tom, zda a do jaké
míry jsou instituce, které slouží pro krátkodobé účely ubytování, skutečně využívány.
§ 2 Oblast
Oblastí je území obce Philippsreut.
§3 Splatnost a zaplacení poplatků
1) Povinnost zaplatit lázeňský poplatek vzniká za každý den pobytu na začátku každého dne. Den
příjezdu se nezapočítává, ale započítává se den odjezdu.
2) Příspěvek bude splatný se vznikem události (pobytu)
3) Příspěvek musí být vyplacen přímo obci nebo není-li k dispozici, hostiteli, který platbu obci
odvede
4) Rekreační poplatek je zvláštní druh obecní daně, kterou hosté finančně přispívají na výrobu,
správu, údržbu a opravy veřejných turistických zařízení.
§4 Výše příspěvku
1) Příspěvek se vypočítává podle počtu dnů pobytu, kdy není zahrnut den příjezdu (odpovídá
počtu přenocování)
2) Příspěvek je za pobyt:
- 2 EUR Osoby od 16 let
- 1 EUR Děti 7 až 16 let
- 1 EUR Pracovní pobyt od 2. noci pobytu
§5 Osvobození z platby, snížení výše příspěvku
Osvobození z platby:
a)
b)
c)
d)

děti do šesti let
hosté ubytovaní místními příbuznými zdarma a bez náhrady
těžce zdravotně postižené osoby a osoby s postižením nad 50 let
osoby se zdravotním postižením, které jsou těžce zdravotně postižené se stupněm zdravotního
postižení, které jsou podle oficiálního průkazu totožnosti neustále závislé na doprovodné
osobě

Snížená výše příspěvku:
e) hosté ubytovaní v místní mládežnické ubytovně zaplatí snížený poplatek za léčbu ve výši 0,60
EUR
f) školní skupiny pobývající v místní ubytovací společnosti platí snížený lázeňský poplatek ve výši
0,60 EUR
§6 Pravidla obecních poplatků
1) Osoby, které pobývají přes noc v ubytovacím zařízení příslušnému obci Phillipsreut, musí
nejpozději den po příjezdu uhradit poplatek obci. První den pobytu jsou hosté povinni
poskytnout potřebné informace prostřednictvím formuláře pro výpočet výše obecních
poplatků.

2) Ohlašovací povinnost se nevztahuje na osoby, které přispívají k obecním poplatkům dle par. 8
odstavce 4 držiteli ubytovacího zařízení nebo která je vyrozuměna podle § 8 odst. 1 nebo 3,
nebo s níž byla uzavřena dohoda podle § 9 odst. 1.
§7 Výběr poplatků a odpovědnost
1) Poskytovatelé ubytovacích jednotek a zařízení, ve kterých jsou ubytováni osoby podléhající
povinnosti platit lázeňské poplatky obci, jsou povinni ohlásit tyto osoby elektronicky
prostřednictvím EDP systém wintop nebo telefonicky a písemně obci Phillipsreut, pokud dosud
nedošlo k registraci ubytovací jednotky. Ubytovací jednotka je povinna vybírat příspěvky
obecních poplatků a odvádět je v plné výši obci. Dále je ubytovací jednotka povinna předat
lázeňské karty oprávněným osobám.
2) Povinnost platby poplatku se počítá od 1. dne po příjezdu osoby s povinností platit obecní
poplatek. Obec může povolit, aby příspěvky k obecním poplatkům byly uhrazeny až na konci
měsíce.
3) Pokud účastník služební cesty zaplatil jednorázovou sazbu, ve které je obecní poplatek zahrnut,
je smluvní partner (ubytovací jednotka) povinna zaplatit cestovní příspěvek místo platby
obecního poplatku dle odstavce 1. Ubytovací jednotka za přijetí poplatku odpovídá obci.
Odstavec 2 se použije odpovídajícím způsobem.
4) Na konci každého měsíce jsou majitelé ubytovacích jednotek povinni informovat obec o počtu
osob, které ubytovací zařízení navštívily a byly povinny zaplatit obecní poplatek, ale které
nezůstaly v ubytovacím zařízení. Musí od těchto osob vybrat poplatek a každý měsíc platit obci
příslušnou částku. Za přijetí poplatku odpovídá obci ubytovací zařízení.
§8 Zvláštní předpisy pro majitele druhých objektů
1) Osoby, které mají ve vlastnictví svůj druhý nebo jiný objekt a jsou povinny platit poplatek podle
§1, mohou místo denního obecního poplatku platit jednorázový roční poplatek. Jeho výše je
15 EUR pro osoby starší 6 let. Povinnost poplatku vzniká od 30. června každého roku. Při změně
v průběhu kalendářního roku vzniká povinnost platit lázeňské příspěvky prvního dne
následujícího kalendářního čtvrtletí. Lázeňský poplatek je určen zvláštním vyměřovacím
výměrem a je splatný jeden měsíc po oznámení rozhodnutí. Na vyžádání obdrží poplatník
tohoto typu lázeňského příspěvku po zaplacení lázeňského příspěvku kartu ročního
zdravotního pojištění.
2) Aby bylo možné stanovit povinnost platby poplatků, může obec požadovat, aby jí
majitelé dvou a více bydlení poskytli informace o jejich užívání. Začátek a držení druhého
bydlení musí být obci oznámeno. Pokud majitel dalšího bytu zpřístupní svůj byt
někomu jinému, musí to být obci oznámeno.
3) Obec může požadovat, aby vlastníci druhých domovů (objektů) poskytli informace o použití
druhého domova za účelem stanovení jejich příspěvku k obecním poplatkům. Začátek
vlastnictví druhého objektu je potřeba nahlásit obci. Mělo by být uvedeno, pokud majitel
druhého objektu zpřístupní objekt třetí osobě.
§9 Platnost
Statut vstupuje v platnost od 1. 1. 2022.

