Úhrada místních poplatků za rok 2022
1. Úhrada poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Sazba poplatku činí 500,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.
Sazba poplatku za nemovitost, kde není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba činí 500,- Kč

SPLATNOST POPLATKU V ROCE 2022 JE K 30. 6. 2022
Poplatek lze uhradit :
1.
2.

Pokladnou
Bezhotovostním převodem

Úhrada poplatku POKLADNOU od 1.2.2022 – 30.6.2022
Adresa pokladny otevřené celoročně: Lutopecny č. p. 1
Pokladní hodiny: Pondělí - Pátek :
7.00 – 11.30 a 12.00 – 15.00
Pokud chcete provést úhradu přímo na pokladně obecního úřadu, musíte nahlásit číslo popisné a jména osob,
za které chcete zaplatit.

Úhrada poplatku PŘEVODEM od 1. 1. 2022 – 30.6.2022
Platba za poplatníka
Účet správce poplatku je 1483124319/0800
Variabilní symbol : 1345
Specifický symbol : rodné číslo poplatníka

Konstantní symbol: 0308

! Pokud v jedné platbě odvádíte poplatek za více osob, vyplňte oznámení společného
zástupce!
Zpráva pro příjemce u bezhotovostního příkazu není splněním ohlašovací povinnosti
Úhrada musí být připsána na účet obce nejpozději 30.6.2022. Společný zástupce oznámí
správci poplatku jména, data narození a adresu poplatníků, za které byl poplatek odveden.
Pro oznámení použije formulář ,,Oznámení společného zástupce“ dostupný na obecním
úřadě v Lutopecnách nebo v elektronické podobě na stránkách www.lutopecny.cz .
Vyplněný formulář odevzdejte na OÚ nebo zašlete elektronicky na ou@lutopecny.cz.
Bez doručení tohoto formuláře nemůže být platba správně přiřazena k jednotlivým
poplatníkům a plátce bude vyzván ke splnění této povinnosti.

Platba za nemovitost :
Účet správce poplatku je 1483124319/0800
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol : 1345
Specifický symbol: Lutopecny 071 xxx ( xxx číslo popisné) Měrůtky 072xxx ( xxx číslo
popisné )

Osvobození od poplatku
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která:
a) dlouhodobě pobývá v zahraničí, a to po dobu delší osmi po sobě jdoucích kalendářních měsíců
v příslušném kalendářním roce,
b) přihlášená na adrese ohlašovny obecního úřadu Lutopecny 1, a jejíž skutečný pobyt není správci
poplatku znám,
c) dlouhodobě pobývá v zařízeních zdravotnických nebo sociálních služeb neuvedených v čl. 7 odst.
1 písm. d) a to po dobu delší šesti po sobě jdoucích kalendářních měsíců v příslušném
kalendářním roce,
d) se narodila v průběhu příslušného kalendářního roku.
Neuhrazení poplatku: Pokud není poplatek uhrazen do 30.6. kalendářního roku, je následně vyměřen
platebním výměrem a jeho výše může být navýšena až na trojnásobek. Pokud není poplatek uhrazen ani po
jeho vyměření platebním výměrem, je následně vymáhán exekucí.

2. Úhrada poplatku ze psů
•
•
•
•
•

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce Lutopecny.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí 100,- Kč za každého psa.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne
jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti!

Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM od 1. 1. 2022 – 31. 3. 2022
Účet správce poplatku je 1483124319/0800
Konstantní symbol je 0308
Variabilní symbol: 1341
Specifický symbol: Lutopecny

071 xxx ( xxx číslo popisné ) Měrůtky

072xxx ( xxx číslo popisné )

Neuhrazení poplatku: Pokud není poplatek uhrazen do 31.3. kalendářního roku, je následně vyměřen
platebním výměrem a jeho výše může být navýšena až na trojnásobek. Pokud není poplatek uhrazen ani po
jeho vyměření platebním výměrem, je následně vymáhán exekucí.

3. Nájemné z obecních pozemků
Úhrada poplatku BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM od 1. 1. 2022 – 31. 3. 2022
Účet správce poplatku je 1483124319/0800
Konstantní symbol je 0308
Variabilní symbol: 36392131
Specifický symbol : Lutopecny

071 xxx ( xxx číslo popisné ) Měrůtky

072xxx ( xxx číslo popisné )

S OHLEDEM NA EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI
UPŘEDNOSTNĚTE PLATBU PŘEVODEM.

