Oznámení nároku na osvobození či úlevu od místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území obce Hraničné Petrovice za rok 2012
Místo a datum podání oznámeni: V

dne:

Oznamovatel:
Jméno a příjmení

trvalé bydliště/adresa pro příjem pošty

Datum narození

Telefon:…………………
e-mail (v případě pobytu v zahraničí nutný údaj):…………………………………………………
Poplatek
dne:

byl uhrazen Spec. symbol:

Ohlášení ze dne:

hotovost *

Přijetí oznámeni (vyplní úřad):

Ohlašovatel:

banka *
složenka *
Oznamuji splnění podmínek pro osvobození či úlevu od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Hraničné Petrovice za rok 2012
Úplné), částečné) ve výši ……..…… Kč z následujících důvodů (viz. informace na zadní straně oznámení) :
a) celoroční hospitalizace *
b) celoroční pobyt v domovech a penzionech *
c) pobyt v zahraničí *
d) vyšetřovací vazba, výkon trestu *
e) studenti denního studia do 26 let, ubytovaní mimo území obce (domov mládeže, kolej, …)*
V případě, že pominou důvody osvobození či úlevy, pro které oznámení podávám, zavazuji se oznámit tuto skutečnost do 15
dnů správci poplatku a uhradit poplatek od doby, kdy důvody pro osvobození či úlevu od poplatku pominuly.
V případě splnění podmínek pro osvobození či úlevu je třeba vrátit dříve uhrazený poplatek složenkou typu B* nebo na účet
číslo.*:
Přiložené listiny:

Potvrzení organizace, zařízení, školy (pokud není samostatnou přílohou):
Potvrzujeme pobyt v našem zařízení………………………………………… v období
Od…………………………..

Do…………………………

Dne:
Podpis oznamovatele:

Jméno, Příjmení, podpis:

Poznámky úřadu:
Oznámení bylo projednáno dne:

Sp.zn:
S výsledkem:
a) vyhověno*
b) zamítnuto*

* odpovídající zatrhněte

Razítko

Podpis pracovníka:

Pravidla osvobození či úlev od místního poplatku za komunální odpad
Na základě oznámení (viz formulář) a po doložení patřičných dokladů si mohou dle
obecně závazné vyhlášky č.1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v platném znění
(dále jen „vyhláška“) čl.6 odst.1 písm. b)-e) a odst. 2 písm. b) o osvobození či úlevu
od poplatku požádat tito občané:
a) poplatníci, kteří jsou celoročně hospitalizováni ve státních nebo nestátních zdravotnických
zařízeních nebo ústavech sociální péče,
b) poplatníci, kteří pobývají celoročně v domovech důchodců,
c) poplatníci zdržující se nepřetržitě v zahraničí, déle než 6 měsíců,
d) poplatníci umístění ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu, déle než 6 měsíců,
e) ve výši 50 % studenti denního studia škol, kteří jsou současně ubytováni mimo území
obce Hraničné Petrovice, kteří tuto skutečnost prokáží
Důvod na úlevu/osvobození od místního poplatku je potřeba doložit dokladem
o Celoroční hospitalizace ve státních nebo nestátních zdravotnických zařízeních nebo
ústavech sociální péče - potvrzení o hospitalizaci
o Celoroční pobyt v domově důchodců - potvrzení o pobytu
o Dlouhodobý pobyt v zahraničí - cestovní doklady / potvrzení o pobytu / potvrzení
o zaměstnání (studiu) v zahraničí + volný český překlad dokladu
o Výkon trestu odnětí svobody - potvrzení o pobytu vystavené vězeňskou službou
o Student ve věku 15-26 let studující a ubytovaný mimo území obce - potvrzení o studiu a
ubytování
Nárok na toto osvobození či úlevu nevznikne poplatníkovi, který má na poplatku
evidován splatný nedoplatek (čl. 6 odst. 3 vyhlášky).
Způsob oznámení nároku na osvobození od poplatku ( dle čl. 3 odst.1 vyhlášky)
Nárok na osvobození či úlevu od placení poplatku z důvodů uvedených v čl.6 odst. 1 písm.
b)-e) a odst. 2 písm. b) je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně, ústně
do protokolu nebo cestou datové schránky nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Skutečnost zakládající nárok na osvobození či úlevu od poplatku, která nastala
až po 31. 3. příslušného kalendářního roku, je poplatník povinen oznámit ve lhůtě 15 dnů
ode dne jejího vzniku. Osvobození či úleva se vztahuje pouze na dobu, po kterou trvají
skutečnosti, uvedené v čl. 6 odst.1 písm. b)-e) a odst. 2 písm. b). Jestliže pominou důvody,
pro které bylo poplatníkovi poskytnuto osvobození či úleva od poplatku, je poplatník
tuto skutečnost povinen do 15 dnů oznámit správci poplatku a hradit poplatek od doby,
kdy důvody pro osvobození či úlevu od poplatku pominuly čl. 3 odst.5. Uvedená osvobození
a úlevy se nedají vzájemně kombinovat. Na osvobození či úlevu nemají nárok osoby, kterým
byl poplatek proplacen formou sociálních dávek.
Poplatník (oznamovatel)
Každý poplatník, který dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad
splňuje podmínky o úlevu/osvobození od místního poplatku, si vyplňuje oznámení sám
za sebe, za nezletilé děti je oznámení vyplňováno jejich zákonným zástupcem.
V případě předložených nedostatečných dokladů bude poplatník (oznamovatel) vyrozuměn
e-mailem nebo obyčejnou listovní zásilkou s možností doplnění požadovaných dokladů.
Pokud toto neučiní v určeném termínu, bude mu místní poplatek vyměřený v plné výši.

