Adresát:
Městský úřad Horšovský Týn
odbor finanční a školství
náměstí Republiky 52
346 01 Horšovský Týn
Sdělení příslušného variabilního symbolu písemnou formou
pro platbu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Příjmení: ...........................................................................................………………………….........…
Jméno: ……………………………………………………………………………………………..…
Datum narození: ..........................… Rodné číslo ………………………………………………….
Bytem: .......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………….…………………….
Žádám o písemné sdělení variabilního symbolu pro platbu výše uvedeného místního poplatku.
Písemné sdělení zašlete na adresu: (platné zaškrtněte nebo doplňte)
- výše uvedenou
- dosílací, popřípadě korespondenční adresa:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

V …....................................... dne:
…..........................................

POKRAČOVÁNÍ NA DALŠÍ STRANĚ

Poučení :
(výňatek ze zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)
§ 14a
(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v
zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od
poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle odstavce 3, nárok na
osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu
za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

