Městský úřad Česká Kamenice
odbor ORIŽP
Náměstí Míru 219,
40721 Česká Kamenice, DS: cu5bsdg

PŘIHLÁŠKA VLASTNÍKA NEMOVITOSTI K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA
OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Jste-li vlastníkem bytu, rodinného domu nebo stavby určené k individuální rekreaci, ve které
není přihlášena žádná fyzická osoba, vztahuje se na Vás poplatková povinnost z titulu
vlastnictví této stavby (dle Obecně závazné vyhlášky města Česká Kamenice č. 2/2021, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Příjmení:

Jméno:

Rodné číslo:

Datum narození

Adresa trvalého
pobytu:
Adresa pro
doručování: 1)
E-mail:
Telefon:
Nemovitost 2)

Číslo
popisné/
evidenční

Ulice

○ byt
○ RD
○ chata
Datum vzniku poplatkové povinnosti:

Číslo
bytové
jednotky

Parcelní
číslo 3)

Měsíc/rok :

1) Uveďte pouze v případě, liší-li se od adresy trvalého pobytu.
2) Vyberte jednu z nabízených možností.
3) Parcelní číslo pozemku, na němž stojí budova, uvádějte pouze v případě, že budova nemá číslo
popisné ani evidenční.
Poznámka:
Datum vzniku poplatkové povinnosti je totožné s datem skutečnosti, která nastala později:
- datum nabytí vlastnického práva k nemovitosti v evidenci Katastru nemovitostí, nebo
- datum, od kterého není přihlášena v nemovitosti žádná fyzická osoba.

dne …………………………

………………………………………
podpis

Poučení:
Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu určenou k individuální rekreaci, ve kterých není přihlášena
žádná fyzická osoba, je poplatníkem výše uvedeného místního poplatku a je povinen nejpozději do 15 dnů od vzniku poplatkové
povinnosti tuto skutečnost oznámit správci poplatku. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit správci poplatku změny
v přihlašovacích údajích a existenci skutečnosti mající za následek zánik poplatkové povinnosti (§ 14a zákona 565/1990 Sb. o
místních poplatcích).
Vzniká-li společná daňová povinnost více poplatníkům (spoluvlastníkům), jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně (§ 10p zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích).
Nesplnění ohlašovací povinnosti je pokutováno dle § 247a zákona 280/2009 Sb. daňový řád jako nesplnění povinnosti
nepeněžitého charakteru.

