Dane a poplatky
Názov a anotácia

Zodpovedá

Daň z nehnuteľnosti

Ing. Mária Ďurinová

Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov.
Priznanie k dani z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z.z. je daňovník povinný
podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v
ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa
stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Daň za psa

Ing. Jana Ďuračková

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov, chovaný fyzickou osobou alebo
právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
vlastníkom psa alebo držiteľom psa. Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa v
priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie najneskôr do
30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Ing. Mária Ďurinová

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným
priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta. Verejným
priestranstvom na účely tohto nariadenia nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo
užíva. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká
ukončením užívania verejného priestranstva.

Daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

Ing. Mária Ďurinová

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú
tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. 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.

Daň za ubytovanie

Ing. Mária Ďurinová

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v
ubytovacom zariadení. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý
odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane je povinný oznámiť vznik
daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Ak
daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, platiteľ dane oznámi
túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.
Platiteľ je povinný o prechodnom ubytovaní viesť evidenciu.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Eva Bérešová

Poplatok sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území mesta Bánovce nad Bebravou v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

Exekúcie a pohľadávky
Predmetom exekučného konania je vymáhanie pohľadávok mesta na dani
z nehnuteľností, miestneho poplatku za komunálny odpad, dani za psa, blokových
pokút z MsP, nájmu a iné.
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