Název životní situace

OHLAŠOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU POPLATKU
ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Základní informace k životní situaci
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Poplatek je zaveden Obecně závaznou vyhláškou města Toužim č. 4/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství, která je k dispozici v elektronické podobě na stránkách
města Toužim https://www.touzim.cz/mestsky-urad-1/legislativa/?ftresult_menu=legislativa
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Poplatník (osoba přihlášená v obci, vlastník nemovitosti)
Sazba poplatku činí 800,- Kč
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Tento poplatek platí fyzické osoby:
a) přihlášené v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které
není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Správcem poplatku je Městský úřad Toužim.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace - ohlášení místního poplatku za obecní systém OH
Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 60 dnů ode dne vzniku své
poplatkové povinnosti. V ohlášení poplatník uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu
nebo sídlo, sídlo podnikatele, 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,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození
nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační
údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru
nemovitostí.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního
státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů
ode dne, kdy nastala.
Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce
poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen
automatizovaný přístup.
Ohlášení lze činit pouze písemně na předepsaný formulář, který je možný odevzdat na podatelně
MěÚ Toužim, zaslat poštou nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým
podpisem a je odeslána prostřednictvím datové schránky.

Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Toužim
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
V budově Městského úřadu v Toužimi, Sídliště 428, oddělení životního prostředí, II. patro.
tel. 354 224 513
Jaké doklady je nutné mít s sebou
Průkaz totožnosti, doklad prokazující oprávnění jednat jménem poplatníka (plná moc).
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
K dispozici jsou tyto tiskopisy formulářů:
Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za obecní systém OH
a) Poplatek fyzických osob s trvalým pobytem na území města
b) Poplatek FO a PO - vlastníků nemovitých věcí zahrnujících byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná FO a která je umístěna na území
města Toužim
c) Plná moc
Jaké jsou lhůty
Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 60 dnů ode dne vzniku své
poplatkové povinnosti.
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů
ode dne, kdy nastala.
Elektronická služba, kterou lze využít
V případě ohlášení datovou zprávou na elektronickou adresu musí být tato datová zpráva opatřena
uznávaným elektronickým podpisem.
Nebo lze ohlášení odeslat prostřednictvím datové schránky ID: ji6b68s
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
OZV města Toužim č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky proti ohlašovací povinnosti nelze uplatnit.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu poplatku tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve
stanovené lhůtě výzvě ke splnění ohlašovací povinnosti, může správce poplatku uložit pořádkovou
pokutu do 500 tis. Kč. (§ 247 a § 247a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád).
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
Osvobození od poplatku
1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a
která je:
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této
jiné obci bydliště,
b) 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,
c) 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,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest dom. vězení.
2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a
která:
a) má místo pobytu v sídle ohlašovny městského úřadu, pokud se celoročně zdržuje mimo území
města
b) se narodila v příslušném kalendářním roce
c) celoročně pobývá v zahraničí
Za správnost popisu odpovídá útvar
MěÚ Toužim, oddělení životního prostředí
Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
24.11.2021

