Městský úřad Netolice
úsek místních poplatků
Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice
tel.: 388 324 392, e-mail: mu.poplatky@netolice.cz

Variabilní symbol (přiřadí úřad)

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství
V souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou oznamuji
vznik
změnu
zánik
poplatkové povinnosti k výše uvedenému místnímu poplatku za nemovitost, která je určená

pro individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba

A. Vlastník, zástupce spoluvlastníků, společný zástupce

Příjmení, jméno, titul

Rodné číslo

Telefon

Email:

□ souhlasím se zasíláním

Datová schránka:
Adresa trvalého
pobytu:

podkladu pro platbu elektronicky
na uvedený email *
*hodící se zaškrtněte

Ulice:

čp.:

Obec:

PSČ:

Adresa pro doručování: (pokud se liší od adresy trvalého pobytu)
B. Nemovitost
Nemovitost

Ulice

Číslo
popisné

Číslo
evidenční

Číslo bytové
jednotky

x

□ Byt
□ Rodinný dům

x

□ Stavba určená k

x

individuální rekreaci
Datum vzniku poplatkové povinnosti: *
- datum nabytí vlastnického práva k nemovitosti v evidenci Katastru nemovitosti
- datum, od kterého není v nemovitosti hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
* vyplňte pokud došlo ke změně po 1.1.2021

C. Změna poplatkové povinnosti

Změna ke dni:

Důvod:

D. Zánik poplatkové povinnosti

Změna ke dni:

Parcelní číslo

Důvod:

Další údaje:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - GDPR také ve veřejném zájmu. Předpokládaná doba
zpracování je po dobu trvání poplatkové povinnosti a po dobu lhůty pro stanovení a placení poplatku. Poté budou poskytnuté osobní údaje předmětem
skartačního řízení.

V Netolicích dne :……………………………… …………………………………………………
Podpis poplatníka nebo společného zástupce (zákonného
zástupce, opatrovníka nebo zmocněnce)
Úřední záznamy:

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, změnu, zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zákládajících nárok na osvobození od
poplatku.
Adresa pro doručování – v případě vyplnění je na tuto adresu doručována korespondence přednostně, až do písemného
odvolání.
UPOZORNĚNÍ
DORUČOVÁNÍ SPRÁVCI POPLATKU
Vyplněný formulář je možné doručit na podatelnu nebo úsek místních poplatků Městského úřadu Netolice osobně, nebo poštou,
nebo do datové schránky ID datové schránky wj3bcgt, nebo na e-mail: mu.poplatky@netolice.cz s platným zaručeným
elektronickým podpisem.
Každému poplatníkovi (zástupci) bude přiřazen variabilní symbol (každý rok stejný) pro přiřazení platby. Ten, kdo uvede ve
formuláři emailovou adresu, bude obeslán podkladem pro platbu, včetně variabilního symbolu na uvedený email. Podklad pro
platbu bude zaslán pouze v roce 2021 a poté si musí každý poplatník hlídat sám splatnost poplatku dle vyhlášky č. 5/2020.
Z tohoto důvodu si pečlivě uschovejte číslo variabilního symbolu, které Vám bude přiděleno. Pokud dojde ke ztrátě
variabilního čísla, může jej městský úřad na požádání sdělit. Pokud nedisponujete emailovou adresou, může si poplatník číslo
variabilního symbolu vyžádat na městském úřadě např. telefonicky.

