OHLAŠOVACÍ POVINNOST K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ
Jméno a příjmení držitele psa:
Trvalé bydliště:
Rodné číslo (IČ):
Telefon:
Poplatek budu platit:

a) do pokladny OÚ Senohraby
b) trvalým příkazem

Jsem – nejsem poživatelem invalidního – starobního – vdovského důchodu, který je
mým jediným zdrojem příjmu.
Důvod osvobození dle platné obecně závazné vyhlášky:

Údaje o psovi:
Plemeno psa

Věk
psa

Pohlaví

Jméno

Držitelem
od

Známka
- Čip

Prohlašuji, že jsem veškeré údaje uvedl/a/ pravdivě a beru na vědomí, že jsem povinen
do 15 ti dnů oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
V Senohrabech dne:

Podpis držitele psa

Poučení – viz další strana.

Ohlašovací povinnost
1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30 dnů
ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.
2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
3. V ohlášení držitel psa uvede:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další
adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem
oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet
držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození
od poplatku.
4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)

za prvního psa 300,- Kč

b)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 500,- Kč

c)

za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 40,- Kč

d)

za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto
ustanovení 150,- Kč

