Před vyplněním si přečtěte poučení - níže!
Trvalé bydliště (sídlo)
Obec, osada, čtvrť ..............................................................................
Ulice, náměstí ....................................................................................
čp. .....................................................................................................

Poučení

Došlo dne: ....................................
otisk
prezentačního
razítka

PŘIZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ

Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku do 15 dnů ode dneDatum
započetí
chovu psa bez ohledu na
1. Jméno a příjmení držitele psa ........................................................................
narození (IČO) .............................
jeho stáří. U psů od poplatku osvobozených prokáže jejich držitel do 15. února každého roku, že důvod
(název právnické osoby).................................................................................
osvobození trvá i v běžném roce. Přiznání se podává na předepsaném tiskopise u obecního úřadu, v jehož
2. Zaměstnavatel ...............................................................................................
obvodě má držitel psa trvalé bydliště nebo sídlo ke dni vzniku poplatkové povinnosti.
Důchodci: od ........................... Druh důchodu.................................. Č. účtu u podnikatelského subjektu .............................
V každém řádku se uvede vždy jen jeden pes. V seznamu se uvedou i psi mladší než 3 měsíce. Poplatek
Vedle důchodu mám stálý příjem: ano* - ne*
se však platí jen ze psů starších než 3 měsíce. Ve sloupci "k jakému účelu je pes držen" se uvede např.: k
Ke dni vzniku poplatkové povinnosti a dále jsem držitelem psa (v mé domácnosti jsou chováni tito psi):
hlídání zemědělského (lesního) hospodářství, domu, bytu, zásob ve skladišti, podniku nebo závodu, k lovu,
Poplatek ročně
psa k doprovázení slepce, k ochraně bezmocného apod. Sazby
k hlídání na stavbách, k služebním Popis
účelům,
Kč
K jakému účelu
Plemeno
Od kdy
je pes držen
poplatku
a psa
podmínky případného
poplatkového
osvobození
jsou
uvedeny
v
místní
vyhlášce
obce.
je pes držen
evidenční č.
stáří bez vyměření
pohlaví předem, a to do 15.února každého roku.
vyměřen
OÚ
Poplatník je povinenznámky
zaplatit poplatek
Je-li
poplatníků několik, jsou povinni zaplatit poplatek společně a nerozdílně.
Poplatník je povinen ohlásit písemně vyměřujícímu OÚ do 15 dnů každou skutečnost, která má za
následek vznik povinnosti platit poplatek, nebo která má vliv na výši poplatku. Nebyl-li poplatek zaplacen
včas nebo ve správné výši, vyměří jej obec platebním výměrem a zvýší jej o 50%.

Počet příloh: ......................................
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) podle nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem si vědom(a) důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo
neúplných údajů.
V .......................................................

dne ................................ 200 ....
vlastnoruční podpis držitele psa

Poučení
Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne započetí chovu psa bez ohledu na
jeho stáří. U psů od poplatku osvobozených prokáže jejich držitel do 15. února každého roku, že důvod
osvobození trvá i v běžném roce. Přiznání se podává na předepsaném tiskopise u městského úřadu, v jehož
obvodě má držitel psa trvalé bydliště nebo sídlo ke dni vzniku poplatkové povinnosti.
V každém řádku se uvede vždy jen jeden pes. V seznamu se uvedou i psi mladší než 3 měsíce. Poplatek
se však platí jen ze psů starších než 3 měsíce. Ve sloupci "k jakému účelu je pes držen" se uvede např.: k
hlídání zemědělského (lesního) hospodářství, domu, bytu, zásob ve skladišti, podniku nebo závodu, k lovu,
k hlídání na stavbách, k služebním účelům, k doprovázení slepce, k ochraně bezmocného apod. Sazby
poplatku a podmínky případného poplatkového osvobození jsou uvedeny v místní vyhlášce obce.
Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem, a to do 15. února každého roku. Je-li
poplatníků několik, jsou povinni zaplatit poplatek společně a nerozdílně.
Poplatník je povinen ohlásit písemně vyměřujícímu OÚ do 15 dnů každou skutečnost, která má za
následek vznik povinnosti platit poplatek, nebo která má vliv na výši poplatku. Nebyl-li poplatek zaplacen
včas nebo ve správné výši, vyměří jej obec platebním výměrem a zvýší jej o 50%.

