OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ PĚNA
378 31 HORNÍ PĚNA 93

Přiznání k místnímu poplatku z chovu psů
Jméno a příjmení vlastníka
psa:

Rodné číslo:

Adresa trvalého bydliště vlastníka
psa:

Telefon:

e-mail:

ÚDAJE O CHOVANÝCH PSECH
vyplní vlastník psa
Plemeno psa

Pohlaví
(pes/fena)

Stáří psa

Od kdy je pes
držen

vyplní Obecní úřad
Evidenční číslo Roční sazba
známky
poplatku

Poplatková povinnost od data

Úlevy a osvobození:
Pes užívaný k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých,
bezmocných a držitelů průkazů ZTP-P č.:
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě.

v

HORNÍ PĚNĚ

Dne:

Vlastnoruční podpis vlastníka psa

POUČENÍ:
Poplatek ze psů upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazná
vyhláška obce Horní Pěna č. 3/2006 o Místních poplatcích, Č II, Hlava I – Poplatek ze psů, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatek ze psů platí držitel psa, který je v obci Horní Pěna hlášen k trvalému pobytu nebo zde má sídlo. Držitelem je fyzická
nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém započalo držení psa, nebo ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců.
Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek
vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku.
Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle vyhlášky poplatku nepodléhá.
Poplatek je poplatník povinen zaplatit bez vyměření předem a to:
a) nečiní-li poplatek více než 500,- Kč ročně, nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku,
b) je-li výše poplatku větší jak 500,- Kč, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.5. a 30.9. příslušného kalendářního
roku.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, může správce poplatku nezaplacený poplatek zvýšit o 50%.
Poplatník je odpovědný za to, že pes bude na veřejnosti opatřen evidenční známkou. Ztrátu nebo odcizení evidenční známky je
poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.

