Městský úřad Bezdružice
ČSA 196
349 53 Bezdružice

V......................................dne.....................................

Ohlášení poplatkové povinnosti
k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Pro poplatníka – fyzickou osobu s pobytem na území města Bezdružice
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu/pro korespondenci (nepovinný údaj):

Datum vzniku poplatkové povinnosti:
Datum zániku poplatkové povinnosti:
Vznik nároku na osvobození nebo úlevu: NE – ANO Důvod:
(Pokud ano, doložte existenci nároku na osvobození nebo úlevu)

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl (-a) podle nejlepšího svědomí a že jsem si vědom (-a)
důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

...............................................................
podpis poplatníka nebo jeho zákonného zástupce
Jméno a příjmení zákonného zástupce:
Datum narození:

POUČENÍ
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů
ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností
zákládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své
poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) nezletilí poplatníci, kteří mají ve městě trvalý pobyt a jsou umístěni v dětském domově nebo
jiném obdobném zařízení;
b) poplatníci, kteří mají ve městě trvalý pobyt a po dobu nejméně 6 měsíců po sobě
jdoucích pobývají v zařízeních sociální péče a zdravotnických zařízeních;
c) poplatníci, kteří mají ve městě trvalý pobyt a jsou po dobu nejméně 6 měsíců po sobě
jdoucích ve výkonu trestu odnětí svobody.
(2) Úleva na poplatku ve výši 50 % ze sazby uvedené v čl. 4 odst. 1 této vyhlášky se poskytuje:
a) fyzické osobě, která má ve městě trvalý pobyt, ale nejméně po dobu 6 měsíců po sobě
jdoucích se ve městě nezdržuje z důvodu studia nebo práce v cizině.
b) fyzické osobě, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům v územním obvodu města Bezdružice, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a současně má v územním obvodu města Bezdružice trvalý pobyt.

