Vytlačiť

Storno údajov

MESTO BANSKÁ BYSTRICA
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, Oddelenie daní a poplatkov

OA3
Právnická osoba, SZČO,
združenie, nadácie a iné

Oznámenie

zmeny adresy sídla, miesta podnikania, obchodného mena a názvu

A. DAŇOVÝ SUBJEKT:

IČO: ..........................................

Obchodné meno: ...................................................................................................................................... Práv.forma: .................................
Adresa sídla: .....................….................................................................................................................... Telefón: .......................................
E-mail: ............................................................................................................................ Ročné číslo (FO podnikajúca): ..............................
Poznámka pre správcu dane: ........................................................................................................................................................................ .

B. OZNÁMENIE ZMENY:

Doručovacej adresy

Adresy sídla, miesta podnikania

Zmena obchodného názvu

Nahlásenie novej adresy:
Ulica: ….......................................................... Číslo: …...................... PSČ: ...................... Obec: ....................................................
Nahlásenie doručovacej adresy prostredníctvom P.O.Box:
P.O.Box: …..................................................... Pošta: (PSČ) ….................... (Názov pošty) .....................................................................
Poznámka pre správcu dane: .................................................................................................................................................................... ...
Písomnosti s daňového konania žiadame doručovať:

na adresu sídla
na doručovaciu adresu

P.O.Box

elektronicky na www.slovensko.sk

C. ZMENA SA NAHLASUJE PRE ÚČELY:
Dane z nehnuteľností (DN): Daňový subjekt prehlasuje, že ostatné údaje týkajúce sa predmetu dane, ktoré uviedol v poslednom
priznaní k dani z nehnuteľností ostávajú bez zmeny.
Upozornenie k (DN):
V prípade, ak nastali zmeny od posledne podaného priznania k dani z nehnuteľnosti, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane, daňový subjekt je
povinný vyplniť čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti na predpísanom tlačive MFSR v zákonom stanovenej lehote.

Dane za psa (PE): Daňový subjekt prehlasuje, že ostatné údaje týkajúce sa predmetu dane, ktoré uviedol v poslednom priznaní
k dani za psa ostávajú bez zmeny. Daňový subjekt uvedie novú adresu chovného priestoru psa s meno psa, ktorého sa zmena
týka.
Upozornenie k (PE):
V prípade, ak nastali zmeny od posledne podaného priznania k dani za psa, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane, daňový subjekt je povinný
vyplniť čiastkové daňové priznanie k dani za psa na predpísanom tlačive MFSR v zákonom stanovenej lehote. Ak sa mení chovný priestor psa
mimo mesta, daňový subjekt je povinný vyplniť „odhlásenie psa z evidencie“ a zároveň je daňový subjekt povinný vrátiť pridelenú evidenčnú
známku, zároveň a vyplniť priznanie k dani za psa „čiastkové priznanie zániku daňovej povinnosti k dani za psa“. Vyplní daňovník len v
prípade, ak sa s adresou daňovníka mení aj adresa chovu psa vrámci mesta Banská Bystrica.
Meno psa: …......................................... Adresa nového chovného priestoru: ...................................................................................

Poplatku za komunálne odpady (KO): Daňový subjekt preh lasuje, že údaje, ktoré uviedol v poslednom oznámení k poplatku
za komunálne odpady vrátane počtu nádob, objemu nádob, frekvencie odvozu, odberného miesta, počtu poplatníkov ostávajú
nezmenené.
Upozornenie k (KO):
V prípade, ak nastali zmeny od posledne podaného oznámenia, daňový subjekt povinný vyplniť „zmenu“ oznamovacej povinnosti k poplatku
za komunálny odpad PKO1 alebo „zánik“ poplatkovej povinnosti PKO2. Platiteľ je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť všetky
skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie poplatku a to v lehote do jedného mesiaca odo dňa zmeny, t.j. odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá
má vplyv na zmenu alebo zánik poplatkovej povinnosti. Ak nenastala zmena v počte zberných nádob, objeme zberných nádob, frekvencie
vývozu odpadu alebo zmena, ktorá sa týka zmeny poplatníkov, ktorý používajú spoločnú zbernú nádobu, zmena odberného miesta, zrušenie
prevádzky je daňový subjekt povinný vyplniť tlačivo PKO1 alebo PKO2.
Svojim podpisom potvrdzujem pravdivosť a úplnosť vyplnených údajov; vyjadrujem súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre účely
daňového konania.

Dňa: ….............................

Podpis daňového subjektu: ...............................................

