OHLAŠOVACÍ POVINNOST
dle § 14a zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění

Obec Supíkovice, 790 51 Supíkovice 130, ( 584 432 142, mobil 737 112 653, e-mail: referent@supikovice.cz, datová schránka: scvbj9

Prohlášení poplatníka místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
① ADRESA TVORBY
KOMUNÁLNÍHO ODPADU:

Číslo
popisné/evidenční:

Supíkovice

② POPLATNÍK (Přihlášení):
Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu: obec, část obce, ulice,
č.popisné, č.orient.

Číslo
orientační:
Kód *)
poplatníka

Podpis:

(nevyplňuje se, pokud je shodná s adresou tvorby odpadu)

*) Kód poplatníka = důvod registrace poplatníka:
C – cizinec přihlášený k pobytu v obci
③Předpokládaný způsob úhrady:
(nehodící se škrtněte)

V – vlastník bytu nebo rodinného domu v obci, ve kterých není
nikdo hlášen k pobytu
hotově správci poplatku - bezhotovostním převodem z účtu
1x ročně - 2x ročně

T – trvalý pobyt v obci
-

④Prohlašuji, že prostřednictvím níže uvedeného společného plátce budu platit poplatek za komunální odpad:
SPOLEČNÝ PLÁTCE
Příjmení, jméno/ Název právnické
Rodné číslo/ IČ: 0
ADRESA:
Ulice:
č. popisné/evidenční:
Obec / Část obce:

Telefon:

Datum

Č. účtu:

č. orientační:

PSČ:

E-mail:

Vlastnoruční podpis Poplatníka / zákonného zástupce / Společného plátce

K bodu ① - vyplňte celou adresu místa, kde komunální odpad tvoříte. Pokud je tato adresa jiná než místo trvalého pobytu, vyplňte i adresu v bodě ②.
K bodu ② - pokud žijete na společné adrese s dalšími osobami (např. rodina), můžete vyplnit toto prohlášení dohromady. Každý poplatník se podepisuje sám za
sebe. Za děti vyplňuje a podepisuje prohlášení jejich zákonný zástupce, za osoby nesvéprávné jejich opatrovník.
K bodu ③ - vyplňte, zda budete místní poplatek hradit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu Supíkovice nebo bankovním převodem na účet číslo:
5222841/0100, Variabilní symbol – 1340, Specifický symbol – číslo popisné.
Splatnost poplatku za 1. pololetí je do 31. března daného roku. Splatnost poplatku za 2. pololetí je do 30. září daného roku. Poplatek je možno uhradit na celý
rok, a to do 31. března daného roku.
K bodu ④ - zde uveďte společného plátce poplatku – jednu osobu ze společné domácnosti [v tom případě bude uveden pod bodem 2 i 4] nebo osobu, která je
vlastníkem nebo správcem nemovitosti a prostřednictvím níž budete platit poplatek. Individuální poplatník je evidován současně jako společný plátce. Společný
plátce – fyzická osoba stvrdí veškeré uvedené údaje vlastnoručním podpisem, právnická osoba razítkem společnosti a vlastnoručním podpisem statutárního
orgánu.
Prohlášení, prosíme, vyplňte čitelně hůlkovým písmem.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST
dle § 14a zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, v platném znění
!!! LHŮTA PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN UVEDENÝCH V OHLÁŠENÍ JE 15 DNŮ OD NASTALÉ ZMĚNY !!!

Obec Supíkovice, 790 51 Supíkovice 130, ( 584 432 142, mobil 702 279 644, e-mail: referent@supikovice.cz, datová schránka: scvbj9

Prohlášení poplatníka místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
⑤ POPLATNÍK

změna / osvobození

:

Příjmení, jméno, titul
Adresa trvalého pobytu: obec, část
obce, ulice, č.popisné, č.orient.

Rodné číslo

Datum změny

Kód změny*)

Kód *)
poplatníka

Podpis:

(nevyplňuje se, pokud je shodná s adresou tvorby
odpadu)

*) Kód poplatníka = důvod registrace poplatníka:
C – cizinec přihlášený k pobytu v obci
*) Kódy změn:
Z - LDN nebo Domov důchodců,…
B - jiná obec ČR

T – trvalý pobyt v obci

P - přihlášen(a)
N - narozen(a)
C - rekreační objekt, …

V – vlastník bytu nebo rodinného domu v obci, ve kterých
není nikdo hlášen k pobytu
O - odhlášen(a)
D - ohlašovna

Ú – úmrtí
A - věznice
E – žáci a studenti

K bodu ⑤ - Pokud nastala změna skutečností uvedených v prohlášení poplatníka, je každý poplatník povinen toto oznámit do 15 dnů správci
poplatku. Změna nastává dnem, kdy je poplatník odhlášen z trvalého pobytu: O - odstěhování, Ú - úmrtí, nebo se přihlásil k trvalému pobytu P přihlášení, N - narození).
Od poplatku jsou osvobozeni, tj. mají ohlašovací povinnost, ale neplatí jej poplatníci (Dle obecní vyhlášky č. 1/2015):
Z – Osoba dlouhodobě umístění v ústavu sociální péče (domov důchodců, ústav sociální péče pro mentálně postižené), dětském domově nebo
obdobném zdravotnickém zařízení, činí-li pobyt nejméně 1 kalendářní měsíc (doložit samostatnou žádostí, kterou potvrdí daný ústav. Žádost musí
obsahovat: přesný název instituce, IČO, adresu, kontakt (email, telefon, datovou schránku), údaje o poplatníkovi (jméno, příjmení, datum narození, adresu
trvalého pobytu, délku pobytu (počátek a konec, je-li znám), razítko a podpis odpovědného pracovníka. Žádost může být poslána písemně, datovou
schránkou, nelze zaslat emailem.
A – Osoba umístěná ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu – nutno doložit údaj o místě a době výkonu trestu, v případě zkrácení doby trestu oznámit
tuto změnu správci poplatku písemně, ústně do protokolu nebo zasláním datové zprávy.
B – Osoba, která má v obci trvalý pobyt a prokáže, že se v obci dlouhodobě nezdržuje (více než 9 měsíců v kalendářním roce). Nutno doložit nájemní
smlouvou (NS) nebo smlouvu o podnájmu (PNS). Není-li poplatník uveden v NS nebo PNS, může po dohodě se správcem poplatku podat čestné
prohlášení, ve kterém se zavazuje nahlásit správci poplatku jakoukoliv změnu (změna příjmení, narození dítěte, které pobývá na stejné adrese bydliště,
změnu bydliště, změnu kontaktních údajů), a to do 15-ti dnů od nastalé změny. Čestné prohlášení použije poplatník, který se dlouhodobě zdržuje v cizině
– viz. Příloha č. 1. Je-li podáno Čestné prohlášení, provede správce poplatku zápis do bodu ⑤.
C – Osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná
osoba, a všichni spoluvlastníci mají trvalý pobyt v obci Supíkovice
D – Osoba, která má trvalý pobyt v sídle ohlašovny – Supíkovice č.p. 130, u nichž není znám skutečný pobyt.
E – Žák a student denní studia škol nacházejících se mimo území obce Supíkovice, který je v místě studia ubytovaný doložit potvrzení o studiu do 30.září.
V případě vysokých škol může být termín prodloužen do 30.října - nutno oznámit správci místního poplatku.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je zaveden Obecně závaznou vyhláškou Obce Supíkovice č. 1/2015 – úplné znění najdete na www.supikovice.cz

Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, platí následující:
A: Občan, který se přistěhoval do Supíkovic 20. září - poplatková povinnost vzniká již od 1. října; B: Občan, který se ze Supíkovic odstěhoval 2. září a nemá
uhrazené 2. pololetí – musí uhradit poplatek ve výši 3 měsíců, nebo doložit doklad o uhrazení poplatku v jiné obci za období červenec až září. Splatnost do
15. října; C: Občan, který se ze Supíkovic odstěhoval 1. září a nemá uhrazené 2. pololetí – musí uhradit poplatek ve výši 2 měsíců, nebo doložit doklad o
uhrazení poplatku v jiné obci za období červenec až srpen. Splatnost do 15. října; D: občan, který se ze Supíkovic odstěhoval 2. září a má uhrazené 2.
pololetí – může požádat správce poplatku o vrácení přeplatku viz. příloha č. 2.
>> Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákona o místních poplatcích v aktuálním znění. K jejich skartaci dochází po uplynutí skartační doby dle aktuálního
spisového řádu v platném znění, která je počítáná od 1.1. následujícího roku, kdy došlo k pozbytí důvodu vést údaje o daňovém účtu poplatníka ( tj.
ukončením trvalého pobytu nebo úmrtím poplatníka).

