Obec Jenišovice, Jenišovice 12, 468 33
OHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU
Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

vznik

změnu

zánik poplatkové povinnosti k místnímu poplatku1

Údaje o plátci poplatku
1. Plátce – vlastník nemovité věci /
společenství
(jméno a příjmení / název právnické
osoby)
2. Datum narození/ IČO
3. Adresa nemovitosti

č.p. nebo e.č.
Obec

Část obce2
Jenišovice

PSČ

468 33

4. Počet poplatníků
5. Četnost svozu
6. Doručovací adresa
7. Telefon
8. E-mailová adresa
Poučení pro vyplnění formuláře:
1. Plátce – vlastník nemovité věci – jméno a příjmení nebo obchodní jméno (název právnické osoby) nebo
název společenství vlastníků jednotek (dále SVJ).
2. Datum narození – vlastníka, právnická osoba – IČO.
3. Adresa/sídlo plátce – místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo adresa sídla právnické osoby, část obce2 : Jenišovice
nebo Odolenovice, čp. nebo e.č., pokud není číslo popisné nebo evidenční uvést č. stavební parcely.
4. Počet poplatníků – vyplňte počet osob bydlících v nemovitosti (u SVJ vždy za celé SVJ)
5. Četnost svozu – vyplňte požadovanou četnost svozu, aby byla splněna stanovená minimální (nebo větší) kapacita 720l
na osobu/rok podle přiložené tabulky např. 1 x K6 (svoz 120l 1 x týdně), 6 x K12 (6 jednotlivých známek) atd.
6. Doručovací adresa – vyplňte pouze tehdy, jestliže je adresa pro doručování odlišná od adresy místa trvalého pobytu
fyzické osoby nebo sídla právnické osoby.
7. Telefon – slouží pro neformální komunikaci správce poplatku s poplatníkem
8. E-mailová adresa – na e-mail mohou být například zasílány platební údaje, upozornění na blížící se splatnost poplatku,
upozornění na daňový nedoplatek a jiné informace vztahující se k místnímu poplatku
9. Podpis plátce – vlastnoruční podpis fyzické osoby nebo osob oprávněných k podpisu.

Souhlasím se zasíláním údajů pro placení poplatku za komunální odpad na uvedenou e-mailovou adresu
ANO

NE

1 zaškrtněte odpovídající
2 část obce: Jenišovice, Odolenovice

Vaše osobní údaje budou zpracovány 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 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. Proti tomuto zpracování můžete podat námitku.

Datum

Podpis plátce

