Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny

Obvodnímu báňskému úřadu pro

Počet příloh/počet listů

otisk podacího razítka obvodního báňského úřadu
01

Identifikační číslo poplatníka (IČO)
OZNÁMENÍ
podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

k záloze úhrady z vydobytých nerostů za zálohové období od

do

splatné ke dni

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi
02

Název / jméno a příjmení:

03

Adresa sídla / místa pobytu:
PSČ

Obec

č.p./č.o.

Část obce/ulice
04

Stát

Kontaktní údaje
Telefon

e-mail

Identifikátor datové schránky
Číslo bankovního účtu / kód banky
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II. ODDÍL - údaje k vydobytým nerostům - rozdělení výnosu úhrady podle § 33n odst. 1 zákona
Druh nerostu (zařazení dle Nařízení vlády č. 98/2016 Sb.)
Sazba (Kč/t)

uhlí černé

9,90

Název dobývacího prostoru
(dále jen "DP")

Číslo DP

Množství nerostů vydobytých
v DP 1)

A

B

C

Název obce

IČO obce

Množství nerostů vydobytých na
území jednotlivých obcí 1)

D

E

F

t

t

celkem za DP 11

celkem za DP 12

celkem za DP 13
05/1 Celkem za všechny DP -1

1)

pro každý DP / každou obec, na jejímž území probíhalo v období posledních tří měsíců přede dnem splatnosti zálohy probíhalo dobývání, uveďte množství vydobytých nerostů
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III. ODDÍL - údaje k vydobytým nerostům - rozdělení výnosu úhrady podle § 33n odst. 2 zákona
Druh nerostu (zařazení dle Nařízení vlády č. 98/2016 Sb.)
Sazba (Kč/t; Kč/m3)
Název dobývacího prostoru
(dále jen "DP")
A

Číslo DP

Množství nerostů
vydobytých v DP 1)

Název obce

IČO obce

B

m3
C

D

E

Plocha částí DP
na území obce 2)
ha
F

celkem za DP 11

celkem za DP 12
06/1 Celkem za všechny DP - 1
Druh nerostu (zařazení dle NV č. 98/2016 Sb.)
Sazba (Kč/t; Kč/m3)
Název dobývacího prostoru
(dále jen "DP")

Číslo DP

Množství nerostů
vydobytých v DP 1)

Název obce

IČO obce

A

B

m3
C

D

E

Plocha částí DP
na území obce 2)
ha
F

celkem za DP 21

celkem za DP 22
06/2 Celkem za všechny DP - 2

1)

pro každý DP / každou obec, na jejímž území probíhalo v období posledních tří měsíců přede dnem splatnosti zálohy probíhalo dobývání, uveďte množství vydobytých nerostů

2)

uveďte v hektarech (ha) na 2 des. místa
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IV. ODDÍL - údaje k záloze úhrady z vydobytých nerostů
07 Předchozí úhrada podle § 33t odst.3 zákona

Kč

08 Výše zálohy 3)

Kč

09

Oznámení k záloze úhrady sestavil:
Jméno a příjmení
Telefon

e-mail

Vztah k poplatníkovi
10

Osoba oprávněná k podpisu:
Jméno a příjmení
Vztah k poplatníkovi

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto oznámení k záloze úhrady
jsou pravdivé a úplné a stvrzuji je svým podpisem.

Vlastnoruční podpis poplatníka
/ osoby oprávněné k podpisu

Datum
Otisk razítka

3)

uveďte výši zálohy podle § 33t zákona zaokrouhlenou na stovky Kč nahoru,
popř. výši zálohy stanovené podle § 174 odst. 5 daňového řádu
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