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 737 112 653, e-mail: referent@supikovice.cz, datová schránka: scvbj9

Příloha č. 1
Žádost o osvobození / Čestné prohlášení Poplatníka
Doklad pro uplatnění osvobození pro poplatníka, který má v obci trvalý pobyt a v obci se dlouhodobě nezdržuje (více než 9 měsíců v kalendářním roce).
ř. Datum změny od
01 (např. od 2. pololetí roku 20xx)

① ÚDAJE O SPOLEČNÉM PLÁTCI:
ř.
02
ř.
03

Příjmení, jméno / Název právnické osoby:
Rodné číslo/ IČ:
Adresa:

ř.
04

PSČ / Obec / Část obce:

ř.
05

Ulice, č. popisné/evidenční, č. orientační:

ř.
06

Telefon:

ř.
07

Email:

②

POPLATNÍK :

ř.
08

Příjmení, jméno, titul

ř.
09

Rodné číslo

Kód *) poplatníka

*) Kód poplatníka = důvod registrace poplatníka:
ř.
10

Adresa trvalého pobytu / tvorby komunálního odpadu:

ř.
11

PSČ, obec, část obce, ulice,
č.popisné/evidenční, č.orientační

C – cizinec přihlášený T – trvalý

Adresa bydliště:
ř.
12

PSČ, obec, část obce, ulice,
č.popisné/evidenční, č.orientační

ř.
13

Telefon:

ř.
14

Email:

ř.
15

Toto potvrzení je nutné doložit dokladem prokazujícím oprávněnost podané žádosti. Takovým dokladem může být (doklad o úhradě poplatku v jiné obci,
nájemní smlouva, pracovní smlouva, … .

ř.
16

Datum

Vlastnoruční podpis Poplatníka / zákonného zástupce / Společného plátce

*) nehodící se, škrtněte.

Pokud nastala změna skutečností uvedených v čestném 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 (stačí poslat úmrtní list). V případě přihlášení TP v
obci Supíkovice na jiné číslo popisné vyplní Přihlášku a v případě narození dítěte stačí, aby Poplatník správci poplatku tuto skutečnost oznámil
čestným prohlášení, kde bude vystupovat jako zákonný zástupce.
ř. 01 - Poplatník uvede datum, od kdy přebývá na jiné adrese (bydliště), na které platí poplatek za odpad.
ř. 02 Je-li Společný plátce zároveň Poplatníkem, vyplní se všechny kolonky uvedené v bodě ① a ②; telefon a email stačí vyplnit v bodě ①.
ř. 12 - Adresa bydliště je adresa jiná než adresa trvaléh pobytu. Na této adrese se Poplatník zavazuje přebírat písemnosti zaslané správcem poplatku.
ř. 15 - Na základě novely daní dle aktuální obecně závazné vyhlášky obce Supíkovice, má poplatník povinnost podat žádost o osvobození do 31.3. aktuálního roku. Po

>> 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).

