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Článek 3
Ohlašovací povinnost

l) PoPlatník.ie polirren podat správci poplatku ohlášení do 30 dnů od vzniku poplatkové
Povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození. existoval_1i důvod
osvobození l, okarr-ržiku vzniku poplatkové povinnosti.

2) Obsah ohlášení Lrpravuje zákon.6)
3) Postup při znle\nč7) údajů uverlerrých v ohlášení upravtrje zákon.8)
4) DŮsIedkY nesPlnění olrlašovací povinnosti ke vzniku osvóbození stanoví zákon.9)
5) PoPlatník uveclený V § l6c písnr. a) zákona o místních poplatcích není povinen podat

ohlášení k vznikLr či zániku poplatkové povirtnosti.l0)

Clánek 4
Výpočet výše poplatku

Poplatek činí 8J0 Kč za poplatkové období.
PostuP Pro zjiŠtČní výše poplatku v případě osvobození. nebo vzniku nebo zániku
poplatkové por irlrrosti 1, průbčhu kalendářr-rílro roku stanoví zákon.l |)

"' § l4a odst. 2.3 a -5 zákona o nlístních poplatcích (2) |'ohlúšení ptlplatník nebo pláíce uvede
u).fnténtl. 1ltlPříPulě jnténu. u přílmaní nebtl nú:et,. obac,n.1', itlentifikáror, byi-ti prirleten, míslo ptlbytu nebo
,sídlo, ,sídltl Ptxlnikutcle, popříputlč tlul,ší tttlre,stt pro clorttčtll,tiní; prcivnickú tlsoha uvede též osobt,, ireré jsou
j e.l í n j m é n a nt t l p r Li v tt č tt.t. .j e tl n u ! y 

1l t 4 l l u t k ol..l'. c. h l, ě c, e c, h,
h) Či,slu Y.Šec'h ,sv.l\c'lt uČltt tt ptl,s'k1'l()l'utelll plutebních ,služeb, včetně pr_lskyíclvttteltt těc.hto služeb v zahraničí,
tt:Ít'uni'ch l'.stlul'i.sltl.Yti .s poclnikutal,skou činno,stí, t, příputlě, le přectmit poplatku souvi,sí s podnikatelskou
č i tl ltrl,s ! í pt l1l l u t tt i k u tt a ho p l ti tc,a.

c) ticlule ro:hodné pr() s!un(^'cltí 1ltrylutku (|)četně nupř. dtt1,ocltl ost,obtl:ení, ptlkttd existulí .již v okamžiku
ptlclúní ohlúšení).
3) PoPlatník rlcbtl 1lltitc'e, k!er.l' nemti.sídlo nebo b.l,dtiště tltt ú:enlí členskéhcl sláttt Evropské ttnie. jiného
,smlttYníhtl ,\'lútll I)()hOL^'o El'rrlp,sként hos1lodúř,ském prostortt nebo Šv.ýcarské konfederace, ttyecle kromě
Údaf u Prtudol'ttt1.|'t'h Y tltlslul'c'i ) utlre.stt,;yého:mtlc,tlěttc,e v lu:enlsktt pro cloručovúni.
5) Ptxitlntl,s't ohlÚ,sit tic{uj ptlclle tltlslul,c,e 2 nebo.feho :měnu se niy:tahtie na údaj, kteý nůže správce
PoPlutku uuÍotttttli:tll'ttni'nt :pttsohem :f istií : rejsrříktt nebo eviclencí. dc,l nichž má zří:en automatizovaú

_ příslup, ()kruh tět,ltttl titluitt:l:cřejni ,sprtit,c,e poplutktt nu své tiřeclní desce.)
7) včetně zániku poplatkové povinnosti
8' 5 l4a odst. ;l zákona o rrlÍstních poplatcích (Dr|tle-li ke:ntěně úclttjit uvetlen,í,ch v ohlášení, je poplatník

Pot'ittctl Iu!():l1lěnu trttúntil dtl l5 tltttt tltle dne, ktll,nus!ultt, nestunoví-li tlbec v obecně zóva:né vyhlášce delší
l httttt. l

'lt 5 l4a odst.6 zákona o rnístnich poplatcích (l, připuttě, že poplutník nesplní pt>vinnrxt ohlásir úduj rozhodný
Pro osvol'ltl:cttí nebt,t Úlevu tlcl pplulktt l,c lhutě stanol,ené obecně :úvaznotl l,vhláškou nebo ve ilr*u poaín
*l l-/u tlcl,slul'c'a J, ntÍrok nu rl.yl'obrrcttí ncbtl tilel,tt otl loholo poplcttku :uniká: :a nesplnění éro poviino,sti

. nel:e ttltťil 1lokulu :u ttesplnění pt,ll,itltttl.s!i nepeněžité 7n,uh;,.)
'n'.\ l'1a odst, l zákona o lnístních poplatcích (Ptlplatník nabr,t'pltitce poplatktt je povinen poclat správci poplatku

ohlúšení. nel,.1,1tlučí-li rlbet, lttttl 1.1tll,inntlsí l, obec.ně :út,u:tlé tt,hlúšc,e.\ll) § l0h odst.2 a 3 zákona o r-nistních poplatcich (2) Ptlplcttek se l,pt,ípaclě, že poplatkovó povinnost vznikla
- dúYrldu PřihltiŠcllí fi':ic'ké o:;t,lb.1, 1,obc,i, ,;ni:uf e tl .jednu clyunúctitlu:a ka:dé clítčí obc]obí, nálehu: k,,,nci
a1 naní tuttl li,:ic,kú tt,stlhu přihlci,šenu r rlhci, nebtl
b) ie tulo.h,:ic,kLi tl,stlhu tltl ptlplu!ktt ost,tlbo:anu,
31 PoPtatek se v Přípudě, :e ptlplu/kttti ptll,itttttl,sí v:niklu: tlúvtltlu t,lastnicíví .feclnotlivé nemovilé věci
:ahrnujíc'i hYt, rotlinný clum nebtl ,llut'hu pro rorlinnott rekreaci umísíěné na úzetní obce, snižttje o jednu
ch:anúc,titltt :u kuždé dílt'í obtklbí, nu leho: konc.i
u).je t léltl nentoyité vět,i přiltlú,šctlu ulesptlit l .f.t,:it,kti o.;obu.
b) 7lplutnik nc1,1u,s,lttí luttl natntlittltt tčc,. nebo
c, ) 

. 

j c 1lt lyl l a t n í k t l cl p t l 1l l u í k u t l,sl, o b t t: c n. )


