Št.: 417-03/2009
Datum: 15.6.2018
Vsem sobodajalcem, ki imajo nastanitvene kapacitete v občini Brežice
Zadeva: Nova vrednost turistične takse s 1.7.2018

Spoštovani!
Obveščamo vas, da je s 15.6.2018 pričel veljati Odlok o turistični in promocijski taksi v občini
Brežice (Uradni list RS, 37/18). Odlok v svojem 4. členu določa novo vrednost turistične
takse. Od 1.7.2018 je vrednost turistične takse 2,00 EUR. S 1.1.2019 pa se taksa povečuje
še za vrednost promocijske takse in bo le ta od prej navedenega datuma zanašala 2,50
EUR.
Skupna vrednost takse
v EUR
Začetek veljavnosti
100%
50%
Od 1.7.2018 do 31.12.2018
2,00
1,00
Od 1.1.2019 dalje
2,50
1,25
Na osnovi podatkov o nočitvah, ki jih pošiljate preko AJPES-a s pomočjo aplikacije e-turizem,
vam bomo dvanajstega v mesecu pošiljali zbirne podatke o vaši obveznosti iz naslova
turistične takse. Podatke boste dobivali na elektronsko pošto, ki ste jo navedli pri registraciji
nastanitvenega objekta na AJPES-u. Podatki se bodo zajemali deseti dan v mesecu za
pretekli mesec. Tako boste imeli deset dni za morebitne popravke. V primeru, da želite
podatke dobivati na drug naslov nam to sporočite. Tako kot je bilo že v prejšnjem zakonu, je
obveznost sobodajalca, da do 25. v mesecu za pretekli mesec poravna takso. Od 1.1.2019
se obe taksi plačujeta skupaj, Občina pa promocijsko takso odvede na posebni prehodni
račun. Promocijska taksa ni prihodek občine ampak nacionalne turistične organizacije in je
namenjena promociji Slovenije na državni ravni.
S strani pristojnega nadzornega organa se bo izvajala kontrola obračuna in vodenja evidenc
o turistični taksi. Ugotavljamo, da določeni sobodajalci ne plačujejo takse v roku, ki je
določen v zakonu in da spreminjajo podatke za nazaj.
V primeru, da potrebujete dodatna pojasnila se lahko obrnete na Romana Matjašiča,
dosegljiv na številki 07/620-55-32 ali mobilni številki 041/625-622.

Lep pozdrav!
Pripravil:
Roman Matjašič
Višji svetovalec za pomoč pri
vodenju oddelka

Vodja oddelka:
Patricia Čular

