Ohlášení nároku na osvobození
od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území města Krásná Lípa - dle zákona o místních poplatcích a OZV města Krásná Lípa č. 4/2019
(určeno Městskému úřadu Krásná Lípa)
Poplatník:
Jméno a příjmení:………………………………………………………………datum narození: …………………………………..
trvalé bydliště …………………………………………………………………………………….tel…………………………………
adresa pro doručování………………………………………………………………..e-mail………………………...........................
Osoba, která oznamuje nárok na osvobození od místního poplatku (je-li odlišná od poplatníka):
Jméno a příjmení:…………………………………………………………… vztah k poplatníkovi………………………………….
Telefon:……………………………………….. e-mail:………………………………

Oznamuji a dokládám splnění podmínek pro osvobození od poplatku za odpad za kalendářní rok
z následujících důvodů:
□ pobyt v sociálním zařízení (dětský domov, domov pro seniory…aj.)
□ pobývající ve věznici (ve vazbě nebo při výkonu trestu odnětí svobody)
□ pobyt nejméně 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území města
□ pobyt déle než 3 po sobě jdoucí měsíce ve zdravotnickém zařízení
□ průkaz ZTP nebo ZTP/P
□ studující na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole nebo vysoké škole a zároveň se zdržující v místě studia

Příloha – doklad prokazující nárok na osvobození:
……………………………………………………………………………………………………
doložení písemného dokladu (např. průkazka ZTP, nájemní smlouva, potvrzení o studiu a ubytování, potvrzení příslušného
zařízení nebo jiné obce, pro pobyt v zahraničí např. pracovní povolení, potvrzení o studiu v zahraničí, potvrzení
o dlouhodobém pobytu v zahraničí, potvrzení o pojištění v zahraničí, potvrzení o ubytování v zahraničí apod. - u potvrzení v
cizím jazyce je správce poplatku oprávněn požadovat úředně ověřený překlad)
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Veškeré změny nahlásím do 15 dnů od doby, kdy
nastanou.
V ………………………………………dne……………………………
Podpis poplatníka, příp. oznamovatele: …………………………………………………………

Poznámky správce poplatku:
Oznámení bylo projednáno dne: …………………………… S výsledkem:

a) vyhověno

Podpis pracovníka:

b) zamítnuto

Pravidla osvobození od místního poplatku za komunální odpad dle zákona o místních poplatcích a OZV č. 4/2019 ve
vztahu k ohlašovací povinnosti
Osvobození daná zákonem o místních poplatcích a podléhající ohlašovací povinnosti (čl. 3 OZV č. 4/2019):
Od poplatku je ze zákona1 osvobozena fyzická osoba, která je:
a)

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.

Nárok na výše uvedená osvobození ze zákona je poplatník povinen správci poplatku ohlásit a prokázat písemně, ústně do protokolu nebo
datovou zprávou, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo s ověřenou
identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, nejpozději do 15. ledna kalendářního roku bezprostředně
následujícího po kalendářním roce, kdy změna nastala. Z doložených dokladů musí pro daný kalendářní rok jednoznačně vyplývat
ohlašovaný nárok na osvobození. Ohlášení může správci poplatku podat příslušné zařízení, ve kterém je poplatník umístěn, případně
sociální pracovník.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě stanovené touto obecně
závaznou vyhláškou, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká. Jestliže pominou důvody, pro které bylo poplatníkovi
poskytnuto osvobození od poplatku, je poplatník tuto skutečnost povinen do 15 dnů ohlásit správci poplatku a uhradit poplatek od doby,
kdy důvody pro osvobození od poplatku pominuly.
Osvobození a úlevy dané vyhláškou a podléhající ohlašovací povinnosti (čl. 3 a 5 OZV č. 4/2019):
Od poplatku se dále touto vyhláškou osvobozují na dobu trvání důvodu osvobození poplatníci dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o
místních poplatcích:
a)

pobývající ve věznici (ve vazbě nebo při výkonu trestu odnětí svobody),

b)

pobývající nejméně 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území města,

c)

pobývající déle než 3 po sobě jdoucí měsíce ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb,

d)

studující na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole nebo vysoké škole a zároveň se zdržující v místě takového studia.

Od poplatku dle § 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích se touto vyhláškou dále osvobozují na dobu trvání důvodu
osvobození vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, avšak jen tehdy
jsou-li takoví poplatníci zároveň ve městě poplatníky poplatku dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích.
Touto vyhláškou se dále poskytuje další úleva na poplatku na dobu trvání důvodu úlevy ve výši 60,- Kč (nebo příslušná část za každý
měsíc trvání úlevy v příslušném kalendářním roce) poplatníkovi dle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích, který je:
a)

starší 70 let – není třeba ohlašovat

b)

mladší 6 let - není třeba ohlašovat

c)

držitelem platného průkazu ZTP nebo ZTP/P; tento důvod nelze sčítat (kombinovat) s úlevou dle písm. a) nebo b).

Nárok na výše uvedené úlevy nebo osvobození dané vyhláškou je poplatník povinen správci poplatku ohlásit a prokázat písemně, ústně
do protokolu nebo datovou zprávou, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky, nejpozději do 15. ledna kalendářního roku
bezprostředně následujícího po kalendářním roce, kdy změna nastala. Z doloženého písemného dokladu (např. průkazka ZTP,
nájemní smlouva, potvrzení o studiu a ubytování, potvrzení příslušného zařízení nebo jiné obce, pro pobyt v zahraničí např. pracovní
povolení, potvrzení o studiu v zahraničí, potvrzení o dlouhodobém pobytu v zahraničí, potvrzení o pojištění v zahraničí, potvrzení o
ubytování v zahraničí apod. - u potvrzení v cizím jazyce je správce poplatku oprávněn požadovat úředně ověřený překlad) musí pro daný
kalendářní rok jednoznačně vyplývat ohlašovaný nárok na osvobození.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě stanovené touto obecně
závaznou vyhláškou, nárok na osvobození od tohoto poplatku zaniká. Jestliže pominou důvody, pro které bylo poplatníkovi
poskytnuto osvobození od poplatku, je poplatník tuto skutečnost povinen do 15 dnů ohlásit správci poplatku a uhradit poplatek od doby,
kdy důvody pro osvobození od poplatku pominuly.
V případě nejasností se můžete informovat na Městském úřadu Krásná Lípa, odbor výstavby, investic a životního prostředí, Masarykova
246/6, 407 46 Krásná Lípa, 1. patro, kancelář č. dv. 5, L. Fritscheová, tel č. 412 354 833.
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§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích

