Ohlášení plátce místního poplatku
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
A. Údaje o správci poplatku
Správce poplatku

Obecní úřad Skalice, Skalice 32, 503 03 Smiřice, tel.: 495 422 721, DS: b2xa86c, e-mail: obec@skalice.info
Číslo účtu

Variabilní symbol / číslo plátce

1080824329/0800

Poplatkové období
1. 1. – 31. 12. 2022

B. Údaje o plátci
Příjmení, jméno, titul

Datum narození

Adresa místa trvalého pobytu

Doručovací adresa (pokud je odlišná od místa trvalého pobytu)

Číslo účtu

Telefon

E-mail

C. Údaje o poplatnících
Příjmení, jméno, titul

Datum narození

D. Údaje o nemovité věci (zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci)
Adresa nemovitosti

Číslo parcely v Katastru nemovitostí

Katastrální území

Předpokládaný počet svozů za rok

Sazba poplatku [Kč/litr]
0,60
0,60
0,60

E. Údaje o předmětu poplatku
Kapacita nádoby [litr]

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a beru na vědomí, že uvedené osobní údaje jsou zpracovávány v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a jejich zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného při výkonu
veřejné moci.

Ve Skalici dne …………………………………

Podpis plátce …………………………………

F. Změny v průběhu poplatkového období (vyplňuje správce poplatku)
Dílčí období
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Základ dílčího poplatku

Podpis plátcei

Poznámka

G. Zúčtování poplatku za celé poplatkové období
Celková objednaná kapacita [litr]

Sazba poplatku [Kč/litr]

Vypočtená výše poplatku [Kč]

0,60
Ve Skalici dne …………………………………

i

Podpis správce poplatku …………………..

Pouze v případě, že dochází v průběhu poplatkového období ke změně na žádost plátce.

Návod k vyplnění formuláře:
•

Formulář vyplňuje, podepisuje a předává správci poplatku plátce poplatku, tj. vlastník nemovitosti, ve které se nachází
byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci (týká se to pouze nemovitostí na území naší obce).

•

Plátce poplatku vyplňuje pouze první stranu formuláře, konkrétně oddíly:
-

B. Údaje o plátci,

-

C. Údaje o poplatnících – plátce poplatku vyplní i údaje o jednotlivých poplatnících, tj. osobách, které mají v dané
nemovitosti bydliště – tedy zde skutečně bydlí, bez ohledu na to, kde mají místo trvalého pobytu,

-

D. Údaje o nemovité věci

-

E. Údaje o předmětu poplatku.

•

Oddíl A. Údaje o správci poplatku, F. Změny v průběhu poplatkového období a G. Zúčtování poplatku za celé
poplatkové období vyplňuje správce poplatku, tj. obecní úřad!

•

Vyplněný formulář, prosím, vytiskněte (nejlépe oboustranně) a podepsaný odevzdejte na obecním úřadě. Na základě
toho vám bude vydána svozová známka na daný rok (podle zvoleného předpokládaného počtu svozů za rok).

•

Plátce poplatku má možnost provést v průběhu roku změny týkající se objemu nádoby (počtu nádob) i počtu svozů
za rok. Změna se vztahuje vždy k celému dílčímu období, tj. konkrétnímu měsíci.

•

Po uplynutí poplatkového období (kalendářní rok) provede správce poplatku (obecní úřad) zúčtování, na základě tohoto
ohlášení, vč. případných změn provedených plátcem v průběhu poplatkového období. Následně plátce uhradí
do pokladny obecního úřadu nebo bankovním převodem příslušný poplatek.

•

V případě potřeby, prosím, kdykoli kontaktujte Obecní úřad Skalice, tel.: 495 422 721, nebo e-mailem:
ucetni@skalice.info, kde získáte podrobnější informace, případně metodickou pomoc.

