Poročilo je potrebno oddati do 25. v mesecu za pretekli mesec na naslov:
TIC Idrija, Mestni trg 2, 5280 Idrija
ali elektronski pošti na naslov: tic@visit-idrija.si

MESEČNO POROČILO O TURISTIH IN NJIHOVIH NOČITVAH
za________________
(mesec in leto)

ODDAJALEC TURISTIČNIH KAPACITET:
NAZIV IN NASLOV:_____________________
_______________________________________

TELEFON:________________________
FAX:____________________________
E-mail:__________________________

število sob
število apartmajev
število šotorišč (v kampu)
število ležišč v sobah

stalnih
pomožnih
SKUPAJ

Število prenočitev, za katere je turistična taksa plačana v višini 100%__________________
Število prenočitev, za katere je turistična taksa plačana v višini 50%___________________
Število prenočitev, za katere je zavezanec oproščen plačevanja turistične takse
100%___________________
prebivališče turista
Slovenija
Avstrija
Baltiške države
Belgija
Belorusija
Bolgarija
BiH
Češka
Danska
Finska
Francija
Grčija
Hrvaška
Irska
Islandija
Italija
Luksemburg
Madžarska
Makedonija
Nemčija
Nizozemska
Norveška

ŠTEVILO
prihodov
nočitev

prebivališče turista

ŠTEVILO
prihodov
nočitev

Poljska
Portugalska
Romunija
Ruska federacija
Slovaška
Srbija in Črna gora
Španija
Švedska
Švica
Ukrajina
Velika Britanija
druge EU države
Avstralija
Izrael
Japonska
Kanada
Nova Zelandija
Turčija
ZDA
Druge neevr. države
SKUPAJ

Obračunana turistična taksa, ki bo nakazana do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na račun
Občine Idrija št.: 01236-4363206241, sklic 19 DŠ plačnika - 07129: _________________EUR.
Opombe:_________________________________________________________________________

V spodnji tabeli navedite št. turistov, ki so oproščeni plačila turistične takse.
število
prenočitev

Oproščeni plačila takse
Otroci do 7. leta starosti
Osebe z zdravniško napotnico v naravnih kopališčih
Osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega
organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oz.
zavarovanki podana invalidnost oz. telesna okvara ali
fotokopije potrdila oz. izvedenskega mnenja pristojne
komisije o ugotavljanju invalidnosti oz. telesni okvari ali na
podlagi izkaznice invalidske organizacije
Otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami
Učenci, dijaki in študenti ter njihovi vodje, udeleženci
vzgojno - izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni
podlagi organizirajo društva in druge vzgojno –
izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v
okviru svojih rednih aktivnosti
Dijaki in študentje v dijaških oz. študentskih domovih
Gojenci socialnovarstvenih zavodov
Osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem
obratu neprekinjeno več kot 30 dni
Člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah,
na podlagi veljavne članske izkaznice
Tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila turistične takse

V spodnji tabeli navedite število turistov ki plačajo 50% turistične takse.
število
prenočitev

Plačevanje 50% turistične takse
Osebe od 7. do 18. leta starosti
Turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki
prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v
mednarodno mrežo IYHF
Turisti v kampih

Žig:

Podpis_____________________

