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Statutární město Opava
Horní náměstí 69
746 01 Opava
Vyúčtování k místnímu poplatku z pobytu
Místní poplatek z pobytu dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 Statutárního města Opavy
P I D
Současně čestně prohlašuji, že jsem si vědom(a) trestněprávních následků, které by mě dle § 2 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, postihly v případě uvedení nepravdivých údajů.
Vyplněný formulář doručte: 
elektronicky (vytištěné + podepsané + naskenované)do datové schránky: 5eabx4t
 
Připravujeme verzi pro použití kvalifikovaného certifikátu a plně elektronické odesílání!
poštou na adresu:
Magistrát města Opavypodatelna úřaduHorní náměstí 382/69
746 01 Opava
osobně na adresu:
Magistrát města Opavy
Odbor finanční a rozpočtový
Oddělení daní a poplatků pokladní služby
Horní náměstí 67, 746 01 Opava 
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I. Plátce:
Označte prosím zda chcete podání vyplnit za osobu nepodnikající (Fyzická osoba), osobu podnikající (Fyzická osoba podnikající), nebo právnickou osobu.
Fyzická osoba
Fyzická osoba podnikající
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu / sídla
Kontaktní adresa
II. Ubytovací zařízení:
Adresa
III. Vyúčtování:
Za období
Počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku
Celková výše místního poplatku v Kč (sazba poplatku dle obecně závazné vyhlášky)
K vyúčtování přikládám
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