Kupiłeś telewizor? Przypominamy o obowiązku rejestracji

Gdzie dokonać rejestracji odbiorników RTV?
Rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych dokonuje się w placówkach pocztowych
operatora wyznaczonego tj. Poczty Polskiej SA, w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich
posiadanie.
Dowodami zarejestrowania są dokumenty:
•

„Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany
danych”,

•

„Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego
użytkownika”.

Rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych można również dokonać przez stronę
internetową Poczty Polskiej SA.
Obowiązkowi rejestracji odbiorników nie podlegają odbiorniki radiowe i telewizyjne:
1) wykorzystywane wyłącznie przy tworzeniu audycji lub innych przekazów;
2) wykorzystywane wyłącznie do tworzenia, rozpowszechniania lub rozprowadzania
programów radiowych i telewizyjnych, w tym do kontroli jakości rozpowszechniania lub
rozprowadzania;
3) przeznaczone przez przedsiębiorcę do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do
używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności
gospodarczej danego przedsiębiorcy.
Rejestracji i opłacie podlegają odbiorniki rtv znajdujące się w firmie służące do innych celów niż
wymienione powyżej. Odbiorniki te należy zarejestrować na firmę (nazwa firmy i adres jej
siedziby).

Opłaty abonamentowe – od kiedy obowiązują, gdzie je regulować?
Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych,
gdzie odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest każde urządzenie techniczne
dostosowane do odbioru programu.
Przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie
umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika i winna wnosić opłaty
abonamentowe.
Uwaga: Z obowiązku wnoszenia opłat za używanie odbiorników rtv nie zwalnia opłacanie
rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.
Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego
po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego,
natomiast ustaje z dniem jego wyrejestrowania w placówce pocztowej Poczty Polskiej SA.
Opłaty abonamentowe można opłacać we wszystkich placówkach pocztowych oraz przez stronę
internetową Poczty Polskiej SA bez pobierania dodatkowych opłat. Opłaty te można wnosić
również w pozostałych instytucjach finansowych.
Wpłat z tytułu abonamentu rtv należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający
indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.
Jedno gospodarstwo domowe – jedna opłata abonamentowa
Osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich
własność, niezależnie od liczby używanych odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, wnoszą
jedną opłatę abonamentową.
Gospodarstwo domowe należy rozumieć jako zespół osób mieszkających i utrzymujących się
wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie. Zespół takich osób uiszcza jedną opłatę
abonamentową niezależnie od liczby posiadanych odbiorników, bez znaczenia gdzie one znajdują
się (mieszkanie, dom, domek letniskowy, samochód itp.).
Osobami prowadzącymi wspólne gospodarstwo domowe mogą być zarówno członkowie małej
rodziny (składającej się z dwóch pokoleń: rodziców i dzieci), jak i dużej rodziny (złożonej z trzech
pokoleń oraz braci i sióstr rodziców), a także osoby do rodziny nienależące. Wspólne gospodarstwo
domowe może prowadzić grupa przyjaciół, bliscy i dalecy krewni oraz powinowaci.
Więcej informacji o rejestracji odbiorników znajduje się na stronie internetowej Poczty Polskiej SA.
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