Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Oddelenie ekonomické a správy majetku
Vedúci oddelenia: Ing. Ladislav Švistun
Referát daní a poplatkov
Referentka pre poplatok za komunálne odpady:
Melinda Kováčová
Mestský úrad, Kancelária prvého kontaktu, prízemie
Tel.: 056/68 715 12

Poplatník


Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné odpady sa platí za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta Kráľovský Chlmec (ďalej
len ,,mesto“).
 Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je
na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo
jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý
porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného
pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej
len ,,nehnuteľnosť“),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa
na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území
mesta na účel podnikania.

Oznamovacia povinnosť


Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu vznik
poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
- uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného
pobytu



- ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinnosti poplatníka
môže za ostatných členov tejto domácností na seba prevziať jeden z nich. V tomto
prípade treba uviesť identifikačné údaje aj za ostatných členov domácností.
- ak je poplatníkom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba uvedie názov alebo
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
- uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
- ak požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré
odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej
povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť mestu
do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.



Upozorňujeme občanov mesta, že nesplnenie oznamovacej povinnosti je správny
delikt, za ktorý správca dane uloží pokutu najmenej 5 eur a najviac do výšky
vyrubeného poplatku.


a)
b)
c)

Sadzba poplatku je:
pre fyzické osoby 0,0657 eur na osobu a kalendárny deň
pre fyzické osoby 0,033 eur za 1 kg drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín
pre podnikateľa ( fyzická osoba alebo právnická osoba) 0,014 eur za jeden liter
odpadu
Správca poplatku vyrubí poplatok rozhodnutím na obdobie jedného kalendárneho roka.








Poplatok je možné uhradiť:
a) bezhotovostným prevodom na určený účet správcu poplatku;
b) poštovým peňažným poukazom na určený účet správcu poplatku;
c) v hotovosti do pokladne správcu poplatku, aj bankomatovou kartou
d) prostredníctvom SIPO len fyzické osoby za komunálne odpady.
Poplatok za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín poplatník uhrádza následne
po odovzdaní drobného stavebného odpadu v hotovosti poverenému zamestnancovi
mesta, o čom sa poplatníkovi následne vydá príjmový pokladničný doklad.
Splátky poplatku za komunálny odpad ( ktorí neplatia poplatok prostredníctvom
SIPO) :
- 1. splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
- 2. splátka do 30.6. bežného roka
- 3. splátka do 30.9. bežného roka



Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, vyrubený
poplatok je splatný naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
pokiaľ správca poplatku neurčí v rozhodnutí splatnosť poplatku inak.



Upozorňujeme občanov, aby v prípade, že platia poplatok cestou SIPO, neplatili
poplatok po obdržaní rozhodnutia o vyrubení poplatku v hotovosti do pokladne mesta,
ani prevodným príkazom, z dôvodu duplicitných platieb.



Zníženie poplatku
Správca poplatku podľa § 83 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. poplatok za komunálne
odpady zníži o 50 % fyzickej osobe vo veku nad 62 rokov. Zníženie poplatku za
komunálne odpady správca poplatku poskytne počnúc najbližším zdaňovacím obdobím
po dovŕšení 62 rokov.

Oznamenie-k-TKO-FO.pdf
Oznamenie-k-TKO-PO.pdf
Žiadosť o odpustenie, zníženie poplatku.pdf
Žiadosť o vrátenie preplatku.pdf
VZN č.1/2019 o poplatkoch.pdf

Szemétilleték

Pénzügyi és vagyongazdálkodási osztály:
Osztályvezető: Ing. Švistun László
Szemétilletékért felelős referens:
Kováč Melinda
Városi hivatal, földszint, ügyfélközpont
Tel.: 056/68 715 12

Az illeték
 Az illetéket az adóalany fizeti, aki
a) a város területén állandó lakhellyel vagy átmeneti lakhellyel rendelkező természetes
személy, vagy aki a város területén lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség vagy
építmény vagy annak részének használatára jogosult, vagy olyan objektumot használ,
amely nem minősül építménynek, továbbá nem vállalkozási célra kertet, szőlőt,
gyümölcsöst, állandó gyepterületet használ a város beépített területén (kivéve az
erdőnek számító telkeket és az ingatlan-nyilvántartásban vízfelületként bejegyzett
telkeket).
b) olyan jogi személy, aki a város területén található, nem vállalkozás céljára használt
ingatlan használatára jogosult,
c) olyan vállalkozó, aki a város területén található, vállalkozás céljára használt ingatlan
használatára jogosult.
 Ha több adóalany él közös háztartásban, az adófizetési kötelezettség teljesítését ebből a
közös háztartásból az egyikük magára vállalhatja. A nem cselekvőképes személy helyett
annak törvényes képviselője vagy gondnoka köteles teljesíteni az adóalanyi
kötelezettséget. Az adóalanyi kötelezettséget nem vállalhatja át vagy nem teljesítheti
olyan személy, aki tartósan a Szlovák Köztársaság területén kívül tartózkodik, vagy aki
ismeretlen helyen tartózkodik. A felsorolt tényeket, valamint azok változását az
adóalany kötelezettségei helyett eljáró személy köteles jelenteni a városnak.

Bejelentési kötelezettség


Az adóalany, az adómegállapítási időszak során az adófizetési kötelezettség létrejöttétől
számítva 30 napon belül köteles jelenteni az adófizetési kötelezettség létrejöttét a
településnek és
a) - megadni vezeték- és keresztnevét, titulusát, személyi számát, állandó lakhelyének
címét,
- Ha több adóalany él közös háztartásban, az adófizetési kötelezettség teljesítését
ebből a közös háztartásból az egyikük magára vállalhatja. Ebben az esetben a
háztartás többi tagjának azonosító adatait is köteles megadni.
- Ha az adóalany jogi személy vagy vállalkozó, akkor a megnevezést vagy a
cégszerű megnevezést vagy a cégszerű megnevezés toldalékát, a vállalkozás
székhelyét vagy helyét és a statisztikai azonosító számot,
b) megadni az illeték megállapításához szükséges adatokat,
c) ha kérvényezi az illeték csökkentését, illetve elengedését, köteles benyújtani az
okmányokat, amelyek az illeték csökkentését, illetve elengedését indokolják.
 Az illeték kivetésének megváltozása és az illetékfizetési-kötelezettség megszűnése
szempontjából döntő tényeket, az adómegállapítási időszak alatt az adóalany, azok
bekövetkezte után, 30 napon belül köteles jelenteni a településnek.
 Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a bejelentési kötelezettség elmulasztása
közigazgatási szabálysértésnek minősül, amely bírság kiszabását vonja maga után.

Az illetékkulcs
 Az illetékkulcs
a) természetes személyek esetén 0,0657 euró1személyre és 1naptári napra
b) természetes személyek esetében 0,033 euró egészségkárosító szennyezőanyag-mentes
építési törmelék minden kilogrammja után
c) vállalkozó és jogi személy esetében 0,014 euró 1l hulladékért.

Az illeték kivetése és esedékessége



a)
b)
c)
d)

Az illetéket a városi hivatal évente, határozatban veti ki az egész adómegállapítási
időszakra.
A kivetett illeték befizetése a határozat jogerőre emelkedése után 15 napon belül
esedékes (azon személyek esetében, akik nem SIPO-n keresztül fizetik az illetéket)
Az illeték befizetésének módjai:
Átutalással az adókezelő számlaszámára
Postai csekkel az adókezelő számlaszámára
készpénzben az adókezelő hivatali pénztárába (bankkártyás fizetésre is lehetőség van)
SIPO csekken a természetes személyek számára



Az adóalany az egészségkárosító szennyezőanyag-mentes építési törmelék illetékét az
építési törmelék átadását követően fizeti ki a városi hivatal megbízott alkalmazottjának,
aki a készpénz kifizetésről bizonylatot állít ki.



Az illeték fizetését a város részletfizetésben is meghatározhatja. Az illeték fizetésének
részleteinek esedékességét a város határozatában állapítja meg, amellyel az illetéket
kiveti. Az illetékfizetés alanya a kivetett illetéket, amelyet a város határozattal
részletekben történő fizetésben állapított meg, befizetheti egyszerre is, legkésőbb az
első részlet befizetésének határidejéig.



Az illeték fizetési részleteinek esedékessége: (a jogi személyeknek és azon
természetes személyeknek, akik nem SIPO csekken fizetik a szemétilletéket):
- az 1. részletet a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül
- a 2. részletet az adott adómegállapítási időszak június 30. napjáig
- a 3. részletet az adott adómegállapítási időszak szeptember 30. napjáig
kell megfizetni.







Ha az adófizetési kötelezettség az adómegállapítási időszak során jön létre, a település
az illeték arányos részét határozatban veti ki, kezdve az adófizetési kötelezettség
napjával és befejezve az adott adómegállapítási időszak végével.
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy amennyiben az illetéket SIPO csekken
keresztül fizetik, az illeték kivetéséről szóló határozat kézhezvételekor az illetéket
már ne fizessék be a város pénztárába, illetve ne utalják át a város számlaszámára,
a kétszeres fizetések elkerülése érdekében.
Illeték csökkentése
Az adókezelő 2004. évi 582. sz. törvény 83§ (2) bekezdése alapján 50 %-kal csökkenti
az illetéket a 62. életévét betöltött természetes személynek. Az illetékcsökkentést az
adókezelő az azt követő adómegállapítási időszakban nyújtja, amelyben a természetes
személy a 62. életévét betöltötte.

