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)

02

Úhradové přiznání

řádné 1)

dodatečné 1)

opravné 1)

Důvody pro podání dodatečného přiznání
a) datum zjištění
b) popis důvodů pro podání dodatečného úhradového přiznání

PŘIZNÁNÍ
k úhradě z vydobytých nerostů za úhradové období roku
podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákon")

I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi
03

Název / jméno a příjmení:

04

Adresa sídla / místa pobytu:
PSČ

Obec

č.p./č.o.

Část obce/ulice
05

Stát

Kontaktní údaje
Telefon

e-mail

Identifikátor datové schránky
Číslo bankovního účtu / kód banky

1)

označte křížkem odpovídající variantu
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II. ODDÍL - údaje k vydobytým nerostům
Druh nerostu
(zařazení dle Nařízení vlády č. 98/2016 Sb.)
Čistá těžba
Název dobývacího
podle § 33j odst. 1
prostoru
Číslo DP
zákona v DP
(dále jen "DP")
t; kg; m3 2)
A
B
C

Název obce
D

IČO obce
E

Čistá těžba
podle § 33j odst. 1
zákona na území obce
t; kg; m3 2)
F

celkem za DP 11

Množství prodaného
nerostu

Celková tržba za
nerost

t; kg; m3 2)
G

Kč
H

xxx

xxx

Množství prodaného
nerostu

Celková tržba za
nerost

t; kg; m3 2)
G

Kč
H

xxx

xxx

celkem za DP 12
06/1 Celkem za všechny DP - 1

xxx

Druh nerostu
(zařazení dle Nařízení vlády č. 98/2016 Sb.)
Čistá těžba
Název dobývacího
podle § 33j odst. 1
prostoru
Číslo DP
zákona v DP
(dále jen "DP")
t; kg; m3 2)
A
B
C

Název obce
D

IČO obce
E

celkem za DP 21

Čistá těžba
podle § 33j odst. 1
zákona na území obce
t; kg; m3 2)
F

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

2)

xxx

u daného nerostu označte jednotku těžby dle NV č. 98/2016 Sb.
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III. ODDÍL - údaje k vyhrazeným nerostům získaným při provádění ložiskového průzkumu
ve stanoveném průzkumném území
(zařazení
dle Nařízení vlády č. 98/2016 Sb.)
Množství nerostů
Název průzkumného
získaných při provádění
území
Číslo PÚ
ložiskového průzkumu
(dále jen "PÚ")
t; kg; m3 2)
A
B
C

Druh nerostu

celkem za PÚ
07/1 Celkem za všechna PÚ - 1

2)

u daného nerostu označte jednotku těžby dle NV č. 98/2016 Sb.

3)

uveďte v hektarech (ha) na 2 des. místa
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Název obce

IČO obce

Plocha částí PÚ
na území obce 3)
ha

D

E

F

IV. ODDÍL - údaje k úhradě z vydobytých nerostů
Nerost
08

06/1

Čistá těžba nerostu
(dílčí základ úhrady podle §33j odst. 1 zákona)

09 Sazba úhrady podle § 33k odst. 2 zákona
10

Dílčí úhrada podle § 33l odst. 2 zákona
(10 = 08 * 09)

11 Úhrada celkem 4)

06/2

07/1

t; kg; m3
Kč/t; Kč/kg;
Kč/m3
Kč
Kč

Dodatečně přiznaná úhrada z vydobytých nerostů 5)
12 Poslední známá úhrada

Kč

Dodatečně přiznaná úhrada
13
(13 = 11 - 12)

Kč

Placení úhrady z vydobytých nerostů
14 Na zálohách zaplaceno

Kč

15

Zbývá doplatit (+) /zaplaceno více (-)
(15 = 11 - 14)

16

Úhradové přiznání sestavil:

Kč

Jméno a příjmení
Telefon

e-mail

Vztah k poplatníkovi
17

Osoba oprávněná k podpisu:
Jméno a příjmení
Vztah k poplatníkovi

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto úhradovém přiznání
jsou pravdivé a úplné a stvrzuji je svým podpisem.

Vlastnoruční podpis poplatníka
/ osoby oprávněné k podpisu

Datum
Otisk razítka

4)

sečtěte dílčí úhrady v jednotlivých sloupcích a zaokrouhlete na celé stokoruny nahoru podle § 33l odst.1 zákona

5)

vyplňte pouze v případě dodatečného přiznání
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