OBECNí

ÚŘAD

PŘEPYCHY

Přihláška k registraci
(poplatníci mí tního poplatku "za odpad" trvalým pobytem na území obce)
v rámci plnění ohlašovací povinnosti dle čI. 3 platné obecně závazné vyhlášky obce Přepychy
č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Tabulka 1 - adresa trvalého pobytu poplatníků

F:l'--

I

I Č.popisné

PSČ

--------------------

Tabulka 2 - osoby s trvalým pobytem na adrese dle Tabulky 1

Poř.č.

Datum vzniku trvalého
pobytu a tím poplatkové
povinnosti k placení místních
poplatku za odpad

Datum narození

Příjmení a jméno

Podpis poplatníka
(zák. zástupce
nezletilého )

I.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabulka 3 - společný plátce poplatníků uvedených v Tabulce 2

I Datum

Příjmení a jméno
Obec

narození

I Č. popisné

IPSČ I

I

I

Tabulka 4 - osvobození a úlevy u osob uvedených v Tabulce 2 podle čI. 6 obecně závazné
. Cre b a vero h o d ne d o IOZI
žit d o kIa dly po tv rzUIlCI
." důuvo d
vylhlášk
as ~y c. 1/2012 - Je
v

v

Jméno a příjmení, datum narození

v

Důvod osvobození

Podpis

Důvody osvobození a úlevy( v tabulce vyplňte příslušnou číslicí a písmenem):
CI)

Od poplatku se osvobozují:
Osoby, které v příslušném roce nedosáhly věku 15 let.
Fyzické osoby s celoročním pobytem v zařízeních sociální péče a obdobných zařízeních
neziskových organizací.
c)
Fyzické osoby s pobytem na území obce, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci nacházející se na území obce, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba.
a)
b)

(2)

Úleva se poskytuje:
a)
Fyzickým osobám podle čI. 2 odst. I, které v příslušném roce dosáhly věku 75 let, ve výši 60,- Kč,
z částky poplatku dle čI. 4 odst. I písmo a) této obecně závazné vyhlášky.
Poučení: Místní poplatek za odpad platí každoročně na pří lušný kalendářní rok každá fyzická osoba
( pokud není obecně závaznou vyhláškou osvobozena), která má na území obce trvalý pobyt, přičemž za
domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem. Obec neoznamuje v příslušném kalendářním roce
poplatkovou povinnost a lhůtu k zaplacení poplatku každé fyzické osobě jednotlivě, nýbrž na každý rok stanovuje
její výši a splatnost ve své obecně závazné vyhlášce, s kterou se fyzická osoba má povinnost seznámit, a to např.
formou vyvěšení na úřední desce úřadu, na internetových stránkách wWIV.C!udeska.c= nebo na obecním úřadě.
V případě, že poplatková povinnost vznikne poplatníku v průběhu roku (přistěhování)
ohlašovaci povinnost je
do 15 dnů. Vznikne-Ii poplatková povinnost po datu splatno ti uvedeném v odst. I, je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku. V případě zániku poplatkové povinnosti ( tj. odstěhováni),
je poplarník také
povinen písemně ohlásit tuto změnu Obecnímu úřadu v Přepychách.
Nebudou-Ii poplatky v příslušném kalendářním roce zaplaceny (odvedeny) včas ( tj. do 30.4. kalendářního roku
dle čI. 5 obecně závazné vyhlášky Č. 1/2012 ) nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem.
Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na
trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

M o ž n é zpuso
o
b)y urh ra dly nornIat k u:
I. Bezhotovostně z osobního účtu na účet obce Č. 21 1829636/0300
plátce
2. Platba v hotovosti u účetní obce paní ing.Špásové

VS= variabilní

symbol- rodné číslo

Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedJ(a) pravdivě a správně a že jsem byJ(a) řádně poučen o své
ohlašovací a poplatkové povinnosti, o způsobu jejich plnění a o možných způsobech úhrady
poplatku.
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