Městský úřad Podbořany
Finanční odbor
Mírová 615
441 17 Podbořany

Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Variabilní symbol:

*

Příjmení a jméno (poplatníka) držitele psa:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu (popř. sídlo PO):
Kontaktní adresa:

Telefon:

Druh důchodu (vyplňte prosím čestné prohlášení):
Bankovní spojení (Je-li poplatník podnikatelským subjektem):

známka

popis psa
(jméno + barva)

*

pohlaví

odkdy je
pes držen

název sazby

platební povinnost
od:
do:
*

*

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro správu místního poplatku ze psů.

V. . . . . . . . . . . . .
Dne . . . . . . . . . . .

.........................
podpis držitele psa

Vyřizuje:
tel.: 415237563

Poučení:
Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně
závazná vyhláška o místním poplatku ze psů.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
Poplatník psa je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů:
- vznik a zánik své poplatkové povinnosti (ze všech chovaných psů)
- držení psa, i když je osobou, která je od placení poplatku osvobozena
- každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození
- změnu trvalého pobytu nebo sídla
Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý
kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti. Poplatek se platí bez výzvy úřadu příslušného
podle místa trvalého pobytu nebo sídla poplatníka. Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného roku –
přesáhne-li poplatková povinnost částku 300,-Kč, může být zaplacena ve dvou stejných splátkách - do 31.3. a
30.9. příslušného roku. Včas nezaplacený poplatek může být zvýšen až na trojnásobek.

*

nevyplňujte

