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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR DANÍ, POPLATKŮ A CEN



Informace pro plátce poplatku za komunální odpad
platby formou INKASA

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
tel. 236 001 111, fax 236 007 115
e-mail: dpc6@praha.eu

Vážená paní, vážený pane,
dovolujeme si Vás informovat o nové možnosti systému platby poplatku za komunální odpad formou „Inkasa“. 

	Podmínkou pro zavedení platby formou inkasa je vyplnění formuláře „Platby formou inkasa z bankovního účtu plátce poplatku“, uvedeného na zadní straně, pro potřeby správce poplatku za komunální odpad. Plátce poplatku při vyplňování formuláře použije přidělený variabilní symbol, pod kterým je veden v evidenci plátců poplatku za komunální odpad na Magistrátu hl. m. Prahy. 


	S vyplněným formulářem plátce poplatku kontaktuje svůj peněžní ústav, kde potvrdí souhlas s inkasem ze svého bankovního účtu ve prospěch účtu hlavního města Prahy vedeného u PPF banky a.s., číslo účtu: 090018-5157998/6000. Souhlas je třeba zadat s okamžitou platností. 


	Poté plátce poplatku doručí vyplněný formulář správci poplatku ke zpracování na Magistrát hl. m. Prahy, Odbor daní, poplatků a cen, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1 (osobně, poštou, e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky). 


Věřím, že tento nový způsob Vám zjednoduší provádění plateb poplatku za komunální odpad.
V případě, že správce poplatku neobdrží vyplněný formulář, platby budou realizovány jako dosud.



Ing. Karel Adam
vedoucí oddělení poplatků za odpady
odboru daní, poplatků a cen
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PLATBY  FORMOU  INKASA  Z  BANKOVNÍHO  ÚČTU  PLÁTCE  POPLATKU

Vlastník nebo disponent níže uvedeného bankovního účtu souhlasí s tím, aby z tohoto účtu byla inkasovaná částka ve prospěch účtu hlavního města Prahy vedeného u PPF banky a.s., číslo účtu: 090018-5157998/6000 za účelem platby poplatku za komunální odpad.

Identifikátor objednávky svozu komunálního odpadu*
 Variabilní symbol




















Disponent bankovního účtu
Příjmení:  
Jméno:
Bankovní účet:






-










Kód banky:




Datum povolení inkasa majitelem – disponentem bank. účtu (doplnit po zavedení souhlasu s inkasem)

Plátce poplatku – vlastník objektu
Jméno  Příjmení


Adresa objektu

Zasilatelská:(pokud je odlišná)
Obec:


Část obce


Ulice.


č.orientační/
č.popisné




PSČ


Telefon:

Mail:



Termíny pro vyslání inkasa:        15. červen     a       15. prosinec

Zasilatelská adresa správce poplatku: 	Magistrát hl. m. Prahy	
Odbor daní, poplatků a cen
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1
                                                           Fax:   236 00 7115
            e-mail:  dpc6@praha.eu

*)  Identifikátor je uveden na Prohlášení plátce poplatku pod zasilatelskou adresou jako čárový kód.



V:  ………………………………………………  Dne:  ………………………                Podpis : ………………………………………..


