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POBYTOVÁ TAXA 2018
Vážení hosté, před odjezdem se prosím ujistěte, že jste provozovateli ubytovacího zařízení zaplatili
odpovídající pobytovou taxu.
Rozhodnutím Městské rady č. 77 ze dne 27.07.2017 byla v obci Comacchio s platností od 1. prosince 2017
zavedena pobytová taxa pro osoby ubytované v místních ubytovacích zařízeních.
ÚČEL POBYTOVÉ TAXY
Pobytová taxa slouží pro financování služeb spojených s cestovním ruchem, včetně služeb pro podporu
ubytovacích zařízení, údržbu, využívání a rekonstrukci kulturních památek a veřejných prostorů, jakož i
pro financování místních veřejných služeb.
KDO JE POVINEN PLATIT POBYTOVOU TAXU
Osoby s trvalým bydlištěm mimo obec Comacchio, ubytované v ubytovacích zařízeních na území obce,
včetně domů a bytů pronajímaných pro dovolenkové pobyty, jsou v souladu s Městským řádem povinni
uhradit pobytovou taxu za každou noc, až do maximální výše 14 (čtrnácti) nocí.
KDO NENÍ POVINEN PLATIT POBYTOVOU TAXU
Od pobytové taxy jsou osvobozeny následující osoby:
1) nezletilé osoby až do dovršení dvanácti let;
2) dobrovolníci, kteří poskytují své služby na území obce při přírodních katastrofách či humanitárních
krizích;
3) personál státních či místních policejních složek, ozbrojených sil, jednotek požární obrany a jednotek
civilní obrany, pokud je v ubytovacích zařízeních ubytován z pracovních důvodů;
4) řidiči autobusů a turističtí průvodci, kteří doprovázejí skupiny během dovolené zorganizované
cestovními kancelářemi. Osvobození od pobytové taxy se vztahuje na všechny řidiče autobusu a na
jednoho průvodce pro každých dvacet pět účastníků zájezdu;
5) personál ubytovacího zařízení, který zde vykonává svou běžnou pracovní činnost;
6) zdravotně postižené osoby se 100% invaliditou a odpovídajícím potvrzením a osoba, která je
doprovází (jedna doprovázející osoba pro každou zdravotně postiženou osobu).
ZPŮSOB PLATBY
Pobytová taxa musí být uhrazena přímo provozovateli ubytovacího zařízení, v němž jste ubytováni, v
okamžiku úhrady stanovené ceny za pobyt.
Nezapomeňte si vždy vyžádat stvrzenku či jiný doklad, potvrzující úhradu pobytové taxy.
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Rozhodnutím Městské rady č. 308 ze dne 17.11.2017 byly na rok 2018 stanoveny následující pobytové
taxy na osobu na noc, až do maximální výše 14 po sobě následujících nocí:
TYP A KATEGORIE UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ

POBYTOVÁ
TAXA/NOC

5 hvězdičkové/luxusní hotely/penziony

€ 1,50

4 hvězdičkové/Superior hotely/penziony

€ 0,80

3 hvězdičkové/Superior hotely/penziony

€ 0,70

2 hvězdičkové hotely

€ 0,60

1 hvězdičkové hotely

€ 0,40

Pokoje v pronájmu/ubytovny

€ 0,40

Ubytovací zařízení na volném prostranství - místo – jednotný tarif

€ 0,50

Ubytovací zařízení na volném prostranství - pevné a mobilní ubytovací jednotky - 4
hvězdičkové

€ 0,80

Ubytovací zařízení na volném prostranství - pevné a mobilní ubytovací jednotky - 3
hvězdičkové

€ 0,70

Ubytovací zařízení na volném prostranství - pevné a mobilní ubytovací jednotky - 2
hvězdičkové

€ 0,60

Ubytovací zařízení na volném prostranství - pevné a mobilní ubytovací jednotky - 1
hvězdičkové

€ 0,40

Ubytování na farmě

€ 0,40

Jiná ubytovací zařízení (B & B)

€ 0,50

Dovolenkové domy a apartmány 4 slunce

€ 0,40

Dovolenkové domy a apartmány 3 slunce

€ 0,35

Dovolenkové domy a apartmány 2 slunce

€ 0,30

Zařízené byty pro dovolenkové pobyty

€ 0,30

Dovolenkové domy

€ 0,30

Parkoviště pro karavany

€ 0,30

DALŠÍ INFORMACE
Podrobné informace jsou dostupné na stránkách:
• Web: www.comune.comacchio.fe.it/index.php/I-Servizi/Servizio-tributi/Imposta-di-soggiorno
• E-mail: ids@comune.comacchio.fe.it
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