Obecní úřad Jezbořice

Čj.: …………………………

OHLÁŠENÍ VZNIKU/ZÁNIKU/ZMĚNY
POPLATKOVÉ POVINNOSTI
od roku 2022
k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (OSOH)
dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a dle obecně
závazné vyhlášky Zastupitelstva obce Jezbořice o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství č. 1/2021
Poplatník
Jméno, příjmení/název: ………………………….…………………………………………………...
Datum narození/IČ: ……………………….......................................................................................
Trvalý pobyt/sídlo:

…………………………………………………………………………………

Osoba oprávněná jednat za práv. osobu v poplatkových věcech: ……………………..……………..
Číslo účtu: ……………………………………..
Údaje rozhodné pro stanovení poplatku:
Poplatník je povinen podat ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů
ode dne, kdy nastala.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve
stanovených lhůtách (15 dní), nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Povinnost ohlásit údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný
přístup. Okruh těchto údajů je zveřejněn na úřední desce (např. údaj o narození, úmrtí, odstěhování
apod.) Vizte rovněž níže bod 1 písm. f), h) a j) a bod 2 písm. a).
1. Osvobození (zakroužkujte příslušnou možnost)
Jedná se o osobu, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je:
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má
v této jiné obci bydliště;
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy;
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na
žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého;
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d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo;
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího
vězení;
f)

které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je přihlášena na adrese
ohlašovny, Jezbořice 67) a na území obce se nezdržuje.“.

2. Úleva ve výši 150 Kč (zakroužkujte příslušnou možnost)
Poskytuje se osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:
a) v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 6 let věku;
b) je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Skutečnosti rozhodné pro uplatnění osvobození či slevu je nutné hodnověrně doložit, a to
nejpozději v den podání ohlášení (průkaz ZTP, doklad o zaplacení v jiné obci apod.).
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 04. příslušného kalendářního roku.
Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení.
Správa místních poplatků se řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
jedná se tedy o daň (§ 2 odst. 3 písm. a) daňového řádu).
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) podle nejlepšího vědomí a že jsem si vědom(a) důsledků
v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

V Jezbořicích dne: ……………......

……………………………………..
podpis, razítko
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