Obecní úřad Šebetov
679 35 Šebetov 108
OHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

Společný zástupce
Jméno a příjmení poplatníka: ___________________________________________________
Datum narození: _____________________________________________________________
Adresa trvalého pobytu: _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Společný zástupce za domácnost

označte

Rodinný dům
Bytový dům
Stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci

č.p./č.ev.:

Poplatek je odváděn za tyto poplatníky:
Jméno a příjmení

Datum
narození

Adresa trvalého pobytu
pokud se liší od adresy trvalého pobytu
společného zástupce (chata, chalupa)

Poznámka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto „Ohlášení místního poplatku“ jsou
pravdivé a úplné.
V Šebetově dne: _______________________ Podpis poplatníka: _____________________
POUČENÍ:
1. Ohlašovací povinnost: do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
2. Splatnost poplatku: do 31. 5. příslušného kalendářního roku.

Informace k ohlašovací povinnosti dle OZV obce Šebetov č. 1/2012
Od 1. 1. 2013 platí vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“
a „poplatek“).
Poplatníkem poplatku jsou dle čl. 2 vyhlášky tyto osoby:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
Poplatníci mají dle čl. 3 OZV stanovenu ohlašovací povinnost ke vzniku, změně či zániku
poplatkové povinnosti:
(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně
doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba
nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit
orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě
popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

(4)

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(6)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Vyhláška č. 1/2012 je k dispozici na internetové adrese www.sebetov.cz

