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

Příloha č. 2
ŽÁDOST O VRÁCENÍ PŘEPLATKU MÍSTNÍHO POPLATKU ZA ROK 20….
ust. § 155 odst. 2 z. č. 280/2009 Sb., Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Žádost je podávána za jednotlivého Poplatníka zvlášť.
Za nezletilé dítě nebo Opatrovance podává žádost Zákonný zástupce nebo Opatrovník na základě rozhodnutí o opatrovnictví.
ř. ① Důvod
01 (zakřížkujte)

podání žádosti:

úmrtí
poplatníka

změna TP
poplatníka

student
(pobyt na domově mládeže,…)

② ŽADATEL:
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

Vztah k poplatníkovi:

ř.
07

Číslo bankovního účtu:

ř.
08

Telefon:

ř.
09

Email:

ř. ③ Přeplatek
10 (zakřížkujte)

a způzob úhrady:

Výše přeplatku v Kč
hotovost

bankovní převod

④ POPLATNÍK :
ř.
11

Příjmení, jméno, titul

ř.
12

Datum narození:

Adresa trvalého pobytu / tvorby komun. odpadu před změnou:
ř.
13

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

ř.
14 (např. od 2. pololetí roku 20xx)

Nová adresa trvalého pobytu/Název a adresa ubytovacího zařízení:
ř.
15

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

ř.
17

Datum

Vlastnoruční podpis Žadatele / zákonného zástupce

ř. 01 - Zakřížkujte důvod podání žádosti o vrácení přeplatku.
ř. 02 - Žadatelem může být Poplatník, Zákonný zástupce, Rodinný příslušník v případě úmrtí Poplatníka, který prokáže, že je vyřizovatelem pohřbu, nebo
Opatrovník, který musí doložit rozhodnutí o opatrovnictví - úkon spravování financí Opatrovance.
ř. 02 až ř. 04 - Žadatel uvede kontaktní adresu je-li odlišná od adresy Poplatníka v ř. 13. Je-li Žadatel zároveň Poplatník, bude kontaktní adresa vyplněna u
Poplatníka v ř. 15.
ř. 06 - Je-li Žadatel současně Poplatníkem, uvede zde "Poplatník".
ř. 07 - Požaduje-li Žadatel vyplacení přeplatku bankovním převodem, vyplní Žadatel číslo účtu a kód banky, případně VS nebo SS.
ř. 07 - Je-li žádost podána z důvodu úmrtí Poplatníka, nevyplňuje se ř. 15.
ř. 17 - Datum a vlastnoruční podpis Žadatele
>> 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).

