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PopLat.k 7d |áZoňský n.bo rekr..ěnl p.byl plall fyzi.kó osoby, kNÍó phohodnó
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Poplatck a lÁzcňský trgb. rc|@aěni pobyl vc slllolené výši vyb.rc o obci odvdc ubýoval.|.
klcd|n jc |izickÁ nobo p|dvnickí osobo. ktc.ó PÍcchodné lbylÓv'lni posk}lLal lllo osoba jé
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(|) L'byloulgl (plótce) j. povinen ohlásit spúvci popblkÚ ŽlhÁjcnl činnÓíi spoěivájícÍ
vpos|y|ovóni přďhoín.ho ubylová.i Nb a úPlafu rc |húlě dÓ 30 dnů od žhójcnÍ 
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' loÍučováni: 
prílnickí osoba uvodc lúž Ósby. kt' é jsou ř']ím jméngm oplávněny jedMl v

pop|alk oýých Ýěcec h.

b) čís|a vš.gh sÝých účiů ! poskylÓlalé|ťL p|alebnich nužeb, ý':clně poskytovate|ú lěchlo
sIuž.b V zjhř.niči, úilaných v souv]s|osi s podnikate|skou čiDnoíi,

c) přiPadlě dolší údaje rozhodné prc sbnovcní výšc pop|íkové poviníosi, ýóebÉ
skulečnoíi zokládoj |cích níÍok m úlew nebo připadnó osvÓbození od pop| ku

(3) I'|ílce, který ncňÁ sld|o nebo byd|iště no úami é|cílkého slílu Elropské mic, jí]úho
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čl5
sphrnostpophtku

(l) Ub}tovrt| vl'bmné pop]atky odvcdc spÍlwi pop|alkl čNn|eblé, neiPo?ději 
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poslcdnlho
drc kazdólD kíletrdáňlihočtVíletí př|s|ušnóho k.|endáiního rcku'

(2) Vzniknc-li pop|alková plvinnoí po 
'lalu splahdsti uvcdcném V odýavci l. ubytov9le] odved.

poplatk vnís|cdující člvfr|eti, ncjpozdúji však do 31 prcsince Přkl šného ka|cDdÁňli|D

o) PÓp|atek ýa|ovený páušáln|čáíkotr d|e č|' 4 odí 2 ůýolaiel oiv.dc do ]l' břczm
přish'šného ka|endíi'líllo rcku.
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oŇoboknI

PopLotku a |áÉnský íébÓ rekEa&i pobÍ Í.podléhají:

!) osoby n.vidoňé' b*mocné a osoby s tčžkýfi zdEvohím pÓ*ižéním' kleďm hyl přizíón lII'
íUpeň mimoŤádných ýhod podle zvlóšhího prÁvního př.npisu ajejich prrvÓdci,

b).soby mlodŠi l3 |.t a ď.rší 70 |d nebo osbú na klcé ná|.ž.jí přld'vky ňa děti (výchowé) alebo
Ýojáci v ákladni s|užbó o osoby' kteé vykÓnávlji .ivilni íúbu'

Č|. ?
N.lÝšení PoP|ttkU

(l) N.budou.li poplatky odvedeny plátoem (ubylovat.I.m) poplatlÚ Ýč'š nebo ve spúvlé wši,
vymčři mu obccnl úřád p.pldlek platebním ťměrem k přÍmé úht!dě',

(I) včas nczap|acené ňeb. neodvedené pop|atky n.bo čÁ!t lě.h!o pÓp|alkí Ďúžé obecni ú'ad Pýšil
až na tbjnásbek; lob Žvišáíje přislušonstv'm popl.lku'
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