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Na podlagi 26. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16.
člena Statuta občine Komenda (Ur.l. RS, št. 37/99, 83/99, Uradne objave GOK, št. 01/01
in 10/05) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 15. seji,  dne 27.3.2008 sprejel

ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI KOMENDA

1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Komenda in način poročanja o
obračunani in plačani turistični taksi.

2. člen

Višina turistične takse za območje občine Komenda znaša 6 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke, ki
jo določa Vlada  Republike Slovenije.

3. člen

Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, so dolžne odvajati
turistično takso na poseben račun občine najkasneje do 25. dne v mesecu za pretekli
mesec.

Do tega roka, morajo občini predložiti tudi poročilo o obračunani in plačani turistični taksi
za navedeno obdobje. Poročilo morajo zavezanci oddati na obrazcu iz priloge 1 tega
odloka.

Poročilo so zavezanci dolžni pošiljati vsak mesec, ne glede na to, ali so imeli goste na
prenočevanju ali ne.

5. člen

Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju
razvoja turizma. Če bi v primeru sprememb določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma,
postale posamezne določbe tega odloka neskladne z zakonom, se uporabljajo
neposredno določbe Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.

Številka: 007-0005/2008
Datum:  27.3.2008

Tomaž Drolec
         ŽUPAN
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POROČILO O OBRAČUNANI IN PLAČANI TURISTIČNI TAKSI
ZA MESEC__________________

I. PODATKI O ZAVEZANCU

______________________________________________________________________ (naziv
pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, sobodajalca, kmeta,  društva)

________________________________                    __________________________
                   (naslov)                                                                     (davčna številka)

II.   PODATKI O NASTANITVENI ZMOGLJIVOSTI

Število sob: __________  Število apartmajev:__________ Število vseh ležišč__________

III.  PODATKI O GOSTIH IN PRENOČITVAH

TUJI DOMAČI SKUPAJ
Število gostov
Število nočitev

IV. OBRAČUN PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

Obračun Število nočitev Znesek v  €

Turistična taksa (100 %)

Turistična taksa (50 %)

Oproščeni plačila takse

SKUPAJ

Rok za oddajo poročila  in rok za nakazilo turistične takse je do 25. v mesecu za pretekli mesec na
naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda  (fax: 01/834-13-23)

Številka računa: 01364-5643206246, sklic:  19  davčna številka zavezanca-07129.

Kraj in datum; _______________________ 
                                                                                       Žig

Odgovorna oseba: ____________________

Opomba: V skladu z 2. točko 30. člena ZSRT je zavezanec dolžan en izvod obrazca posredovati
tudi pristojnemu davčnemu uradu.


