Došlo dne

č.j.

Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Jméno a příjmení držitele psa: ….......

Rodné číslo: ………………………

Adresa trvalého bydliště držitele psa:

podlaží:................................byt číslo ………… telefon:……………………………………………………………………..
Číslo účtu u peněžního ústavu : …………………………………………………………
Poživatele invalidního , starobního, vdovského důchodu:
Druh důchodu ………………………………………….
Od roku: ………………………….

Údaje o psech (vyplní držitel psa)
plemeno psa

pohlaví
pes/fena

stáří psa

Vyplní MěÚ
odkdy
je pes
držen

evidenční
číslo
známky

Roční sazba
poplatku

poplatková
povinnost
od data

Osvobození a úlevy:
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je: a)osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením,
které byl přiznán III.stupeň mimořádných výhod podle zvlášť. právního podpisu –držitel průkazu ZTP/P č. …………….
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
Osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy a osoba, které stanoví povinnost držení a
používání psa zvláštní právní předpis, pokud předloží příslušné osvědčení /důvod zatrhněte/
Osoby které využívá psa ke služebním účelům a to na území naší obce: psovod HS, člen mysliveckého sdružení,
/důvod zaškrtněte/

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě.
V Peci pod Sněžkou dne ……………………………

Vlastnoruční podpis ……………………………..

Poučení
Poplatek ze psů upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a Obecně
závazná vyhláška města Pece pod Sněžkou č5/2010, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa, obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu
nebo sídla.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatník je povinen písemně oznámit městskému úřadu do 15 dnů nabytí psa do držby.
Po dovršení psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost městskému
úřadu do 15 dnů a poplatek zaplatit.Stejným způsobem je poplatník povinen oznámit městskému úřadu zánik jeho
poplatkové povinnosti, tj. zánik držení psa.
Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa jenž podle vyhlášky poplatku nepodléhá.
Poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce února příslušného kalendářního roku.
Nebude-li poplatek zaplaceny včas nebo ve správné výši, může správce poplatku nezaplacený poplatek zvýšit až na
trojnásobek.
Poplatník je odpovědný za to, že pes bude opatřen evidenční známkou. Ztrátu nebo odcizeni evidenční známky je
poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

