Poučenie
Na    vyplnenie   priznania  k    poplatku  za   komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice
                                                     Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia!_______________________                                       
	
Poplatníkom je právnická osoby alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá, je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania./odd. I/

	Poplatníkom je predovšetkým vlastník za všetky svoje prevádzky /pobočky a pod./ používané na vlastnú činnosť, ale i za nehnuteľnosti  v svojom vlastníctve používané na vlastnú činnosť, ale i za nehnuteľnosti v svojom vlastníctve používané na inú ako vlastnú, napr. prenájom iným osobám. U nehnuteľnosti, ktoré sú prenajímané iným osobám plní funkciu poplatníka predovšetkým vlastník za všetky osoby nachádzajúce sa v svojej nehnuteľnosti. Správca alebo nájomca nehnuteľnosti je poplatníkom len ak nehnuteľnosť užíva sám alebo najviac s ďalšou osobou a povinnosť platiť poplatok za odpady z danej nehnuteľnosti je určená zmluvne a vlastníkom priamo určená v bode 52.
    
	Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom /odd.1/, ak na jeho základe v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva , vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

	Poplatok sa uhrádza za odpad produkovaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou-podnikateľom pri vykonávaní predmetu svojej činnosti, alebo prenechávaní do užívania svojho majetku iným osobám /napr. prenajímania nehnuteľností/. Tento odpad  je spoplatňovaný sadzbou za množstvový zber.
	
___________________________________________________________________________________________________________
 
I. oddiel – Údaje o poplatníkovi
01 – Obchodné meno  – uveďte svoje obchodné meno
02  - 03 – Identifikačné údaje – uveďte pridelené identifikačné údaje.
04 – Právna forma – uveďte právnu formu v súlade s osobitným predpisom  /Obchodný zákonník/
05 – 12  - Sídlo poplatníka – uveďte údaje vzťahujúce sa k sídlu.
13- 19 –Poštová adresa– uveďte svoju poštovú adresu 

II. oddiel – Poplatok za odpad z prevádzky /pobočky a pod./ a inej nehnuteľnosti 
                    / ďalej len „prevádzkareň“/
/Vypĺňa poplatník, ktorý je vlastníkom  ďalších nehnuteľností /okrem nehnuteľnosti, v ktorej má sídlo/, a to za každú nehnuteľnosť  samostatne – ak na ich vyplnenie nestačí tlačivo, môže ich uviesť na samostatnom hárku so všetkými údajmi podľa tlačiva/.

20 - 25 – Údaje o prevádzkarni – uveďte údaje o prevádzkarni
26 – Predmet činnosti – uveďte predmet činnosti zapísaný v súlade s osobitnými predpismi (Obchodný zákonník, Živnostenský zákon)
27 -  Systém zberu – vypĺňa sa podľa požiadavky subjektu.
28-37 – Údaje o štatutárnom orgáne – uveďte údaje týkajúce sa štatutárneho orgánu
38 - 49 – Údaje o správcovi – vyplňte ak prevádzkareň má správcu.
50 – vyplní  vlastník nehnuteľnosti – označí osobu, ktorú určuje plniť funkciu poplatníka za odpady za túto nehnuteľnosť.                         
Ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec, je poplatníkom správca.

III. 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. 

Ďalšie upozornenie pre poplatníka:
	Poplatník zodpovedá za správnosť údajov uvedených v poplatkovom priznaní. Ak poplatok nebude zaplataný v stanovenej výške a lehote, správca poplatku vyrubí poplatníkovi sankčný úrok. 

Poplatník podáva poplatkové priznanie za rok 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:
	názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo
	údaje rozhodujúce na určenie poplatku spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje.

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.


