  P o u č e n i e

Na    vyplnenie   priznania  k    poplatku  za    komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
                                                                         Fyzická osoba!___________________________________        
Tieňovaním zvýraznené riadky vypĺňajú len domácnosti v rodinných domoch!

Poplatníkom za odpady je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a 
a) má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt – oddiel I
b) je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“) – oddiel II

	Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka , ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo  plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovanskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka , povinná oznámiť obci.

K a) Toto poplatkové priznanie podáva za všetkých členov jednej domácnosti – aj za osoby, ktoré sú v nej prihlásené k prechodnému pobytu osoba, na ktorú je nehnuteľnosť evidovaná /napr. na základe zmluvy o nájme bytu, list vlastníctva a pod./ a ktorá vystupuje za domácnosť v právnych vzťahoch týkajúcich sa domácnosti.
	Osoby prihlásené k prechodnému pobytu sú poplatníkmi vo vlastnom mene len ak užívajú nehnuteľnosť /napr. byt/ samostatne, a ak platbu nevykonáva osoba na ktorú je nehnuteľnosť evidovaná /napr. prenajímateľ, ktorý uhrádza všetky náklady spojené s užívaním  nehnuteľnosti, vrátane poplatku za odpady za svojich nájomcov/.
Ak je takáto domácnosť tvorená viacerými osobami s prechodným pobytom, podáva poplatkové priznanie tá z nich, ktorá vystupuje za spoločnú domácnosť v právnych vzťahoch týkajúcich sa spoločnej domácnosti, resp. vykonáva ostatné platby súvisiace so spoločným užívaním domácnosti.

	K b) Poplatok za odpady sa platí aj za odpady, ktoré vznikajú mimo domácností pri užívaní nehnuteľností. Tieto sú spoplatňované za každú nehnuteľnosť bez ohľadu na počet osôb, ktoré sa v nej zdržiavajú. Tento poplatok sa vyrubuje len osobám,ktoré nemajú trvalý resp. prechodný pobyt na území mesta Košice.
	
______________________________________________________________________________________________________

I. oddiel – Údaje o poplatníkovi

01 – Priezvisko – uveďte svoje priezvisko, ktoré máte právo a povinnosť používať. Zahraničné osoby, uvedú priezvisko podľa pasu.
02  - Meno – uveďte meno v súlade s rodným alebo krstným listom, podľa platných právnych predpisov.
03 – Titul – uveďte svoj akademický titul, ktorého ste nositeľom podľa platných právnych predpisov.
04 – Dátum narodenia – uveďte svoj dátum narodenia.
05 – 12 Údaje o trvalom bydlisku – uveďte údaje vzťahujúce sa k trvalému pobytu /názov štátu v skratke/, telefónne číslo uveďte spolu so smerovým číslom.
13-19 -Adresa predchádzajúceho bydliska- uveďte adresu predchádzajúceho bydliska (v prípade presťahovania sa)
20 –27  - Prechodné bydlisko – v prípade, že máte prechodné bydlisko buď na území mesta Košice alebo mimo územia mesta Košice-uveďte adresu svojho prechodného bydliska
________________________________________________________________________________________________________

II. oddiel – Poplatok za komunálny odpad z nehnuteľností vo vlastníctve alebo užívaní poplatníka
                    na území mesta Košice pre fyzické osoby s trvalým resp. prechodným pobytom mimo 
	        územia mesta Košice

Je to samostatný druh paušálneho poplatku.
					    	
/Vypĺňa len poplatník , ktorý je vlastníkom alebo užívateľom tohto druhu nehnuteľností, a to za každú nehnuteľnosť samostatne – ak na ich vyplnenie nestačí tlačivo môže ich uviesť na samostatnom hárku so všetkými údajmi podľa tlačiva/.
					
Poplatok za nehnuteľnosť platí osoba,  ktorá je 
	1. vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta, ak vlastník túto nehnuteľnosť aj užíva,
	



							2.
					
2. na základe zmluvy užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta , ak povinnosť platiť poplatok za odpady vyplýva zo zmluvy; v prípade pochybností je platiteľom ten, kto plní daňovú povinnosť za túto nehnuteľnosť podľa zákona o dani z nehnuteľností,
	3. užívateľom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území mesta, a ktorý nehnuteľnosť užíva bez zmluvného vzťahu.

28 – Druh nehnuteľnosti  - uveďte druh nehnuteľnosti – byt, nebytový priestor, pozemnú stavba alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhrada, vinica, ovocný sad, trvalý trávny porast , pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha
29 – 33- poplatník vyplní ak sú mu údaje známe.
34 – Číslo parcely – uviesť číslo parcely /parciel/ z katastra nehnuteľnosti.
35-36  - údaje o adrese nehnuteľnosti – uveďte aktuálne údaje.
37 – Právny vzťah – zaškrtnite právny vzťah k nehnuteľnosti; k rubrike „užívateľ“ – bližšie vymedziť právny vzťah k nehnuteľnosti – napr. nájomná zmluva, užívanie bez zmluvy a pod.
_______________________________________________________________________________________

III. oddiel – Poplatok za komunálny  odpad z domácnosti

38– Adresa domácnosti  - domácnosť za ktorú poplatník platí.
39- 40-Orientačné číslo a súpisné číslo  
41- 42 – Údaje o katastrálnom území – v prípade pochybností vyplní správca poplatku 
43 – 45 – Adresa domácnosti – uveďte údaje týkajúce sa adresy  domácnosti 
46-Typ domácnosti-zaškrtnúť o aký typ domácnosti ide-napr.rodinný dom, bytový dom a pod.
47 – Právny vzťah – zaškrtnúť právny vzťah k nehnuteľnosti /bytu, rod. domu a pod./, v ktorej je spoplatňovaná domácnosť. V rubrike „užívateľ“ – bližšie  vymedziť právny vzťah – napr. nájomná zmluva, užívanie bez zmluvy a pod.
48-Druhy poplatkov-vyznačte druh poplatku- všetky domácnosti v rodinných domoch vyznačujú množstvový zber s výnimkou osôb, ktoré splnili podmienky pre  paušálne spoplatňovaný spôsob zberu. Domácnosti v bytových domoch vyznačujú paušálny poplatok za zber.
49– Údaje o všetkých poplatníkoch v spoločnej domácnosti– vypĺňajú sa uvedené údaje všetkých členov domácnosti t.j. titul, meno, priezvisko(rodné priezvisko), dátum narodenia; osoby dlhodobo nezdržiavajúce sa v domácnosti – za dlhodobé nezdržiavanie sa na území mesta sa pre tieto účely považuje preukázaná doba dlhšia ako 90 za sebou idúcich dní v príslušnom spoplatňovacom období, poplatník je povinný predložiť doklady potvrdzujúce uvádzané údaje; predchádzajúca adresa- sa uvedie v prípade prisťahovania sa osoby do domácnosti poplatníka
50 – Počet členov domácnosti – označí sa počet členov domácnosti prihlásených k trvalému pobytu a prechodnému pobytu, alebo užívajúcich nehnuteľnosť
________________________________________________________________________________________________________

IV. oddiel – Spôsob platby
51 – Spôsob platby – zvolený spôsob platby vyznačte krížikom. V prípade zvolenia si platby bankovým prevodom je potrebné uviesť číslo účtu ako aj kód banky. Pre platby prostredníctvom SIPO je potrebné uviesť evidenčné číslo SIPa. Pre platby prostredníctvom SIPO bude podpis poplatníka, potvrdzujúci súhlas s touto formou platby, použitý ako podklad na vybavenie platby.

 Ďalšie upozornenie pre poplatníka:
 Poplatník zodpovedá za správnosť údajov uvedených v poplatkovom priznaní. Ak poplatok nebude zaplatený v stanovenej výške      a lehote, správca poplatku vyrubí poplatníkovi sankčný úrok. 
		
Poplatník podáva poplatkové priznanie na adresu správcu poplatku – Magistrát mesta Košice,  Trieda  SNP č. 48/A   040 11 Košice.
  

Podľa §80 zák.č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti  platiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného obcou , za ktoré platil poplatok , v prípade, ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť obci:
-svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len „identifikačné údaje“);
- identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka

Ak nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti , obec upraví 
výšku poplatku  v nasledujúcom určenom období podľa okolností , ktoré nastali.










