OZNAMOVACIA POVINNOSŤ fyzickej osoby - ZMENA SKUTOČNOSTÍ K POPLATKOVEJ POVINNOSTI -

podľa § 80 ods. 2 zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov k povinnosti platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatník je povinný v priebehu
zdaňovacieho obdobia oznámiť obci zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
Oznamujem zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku za predchádzajúce obdobie k

1.1. ...............................* v zdaňovacom období (zdaňovacie obdobie je príslušný kalendárny rok)* :

POPLATNÍK* / POPLATNÍK, ktorý zastupuje poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti* je vlastník nehnuteľnosti* / zástupca podielových spoluvlastníkov*
(identifikačné údaje poplatníka, ktorému obec poplatok vyrubí alebo vyrubuje)

Meno a priezvisko

Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí vlastník nehnuteľnosti (§ 77 ods. 5 písm. a) zák. č. 582/2004 Z. z.)

Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu

Doručovacia adresa

POPLATNÍCI v spoločnej domácnosti (identifikačné údaje poplatníkov, u ktorých nastala zmena počas zdaňovacieho obdobia )
Meno a priezvisko

Poplatník z titulu: uveďte
TP alebo PP alebo
užívateľ nehnuteľnosti*

Rodné číslo

zmena skutočností k poplatkovej povinnosti

Adresa trvalého pobytu

dôvod

dátum

podpis poplatníka* alebo
zástupcu* 1) ako súhlas
na zastupovanie

Zároveň oznamujem, že ako splnomocnený zástupca 1)*/ zákonný zástupca* poplatníka*/ poplatníkov*, žiadam poplatok znížiť */ poplatok odpustiť podľa § 82 ods. 2 zák. č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a
predkladám*/ predložím* príslušné podklady podľa v príslušnom zdaňovacom období platného VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE VARÍN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré
preukazujú za ktoré obdobie možno poplatok znížiť alebo poplatok odpustiť:

Meno a priezvisko

Rodné číslo

skutočnosť na zníženie*/odpustenie* poplatku za obdobie viac ako
90 dní v zdaňovacom období

posudzované obdobie je viac ako 90 dní v
zdaňovacom období

od

do

počet dní

podpis poplatníka* alebo
zástupcu* 1) ako súhlas
na zastupovanie

NEHNUTEĽNOSŤ (údaje o nehnuteľnosti, ku ktorej má poplatník poplatkovú povinnosť)
Poplatník* / Platiteľ poplatku* je vlastník (BSM)* / spoluvlastník* / užívateľ* / oprávnený užívať * nehnuteľnosť / nehnuteľnosti na území obce Varín:
List vlastníctva, číslo parcely, druh nehnuteľnosti, prípadne adresa
List vlastníctva, číslo parcely, druh nehnuteľnosti, prípadne adresa

(plasty, sklo, papier, kovy, tetrapaky), ukladáme / budeme ukladať* do nádoby s objemom:
Komunálne odpady (ďalej K.O.), po vytriedení jednotlivých zložiek
ks
240 l
ks
1100 l
ks
110 l

Vlastný biologicky rozložiteľný odpad z domácnosti

kompostujeme*

nekompostujeme*

v prípade prideľovania kompostérov, mám záujem o objem do 800 l

□ nad 800 l □

Vysvetlivky: *nesprávne prečiarknite alebo doplňte; TP= trvalý pobyt, PP= prechodný pobyt; 1) splnomocnený zástupca priloží overené splnomocnenie na zastupovanie v daňovom konaní; pri nedostatku miesta použite nové tlačivo

Súhlasím so spracovaním osobných údajov Obcou Varín pri správe daní.
Za pravdivosť a úplnosť údajov zodpovedá platiteľ poplatku a súhlasí, že plnenie
povinností poplatníka za ďalších členov v spoločnej domácnosti preberá na seba

meno a priezvisko poplatníka alebo zástupcu poplatníkov
Poplatník FO elektronickú schránku aktivovanú

mám*

nemám*

mám záujem o zasielanie oznamov formou
sms správ na uvedené číslo telefónu

dátum

podpis poplatníka
alebo zástupcu poplatníkov

