Došlo dne

č.j.

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

Narozen dne: ………………………

Adresa přihlášení držitele psa:

ČIP:

telefon:……………………………………………………………………..

................................

Číslo účtu u peněžního ústavu : …………………………………………………………

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, osoba, která je považována za závislou na pomoci
jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Od poplatku se dále osvobozují držitelé psů, kteří jsou členy místního mysliveckého sdružení, registrovaní psovodi
Horské služby a držitelé služebních psů.

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 č.1/2019, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Pece pod Sněžkou
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří
měsíců. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i
započatých kalendář. měsíců.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být osoba držitelem psa, přičemž se poplatek platí i za započatý
kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným
způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
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.
Držitel psa je odpovědný za to, že pes bude opatřen evidenční známkou. Ztrátu nebo odcizeni evidenční známky je držitel
psa povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

