Ohlášení k místnímu poplatku ze psa
Správce místního poplatku: Obecní úřad Podolí, 664 03 Podolí 1, IČO: 00282332
Přidělený VS …………………………

Rodné číslo:

Držitel psa:
Adresa trvalého pobytu:
Sídlo podnikatele:
e-mail:

Plemeno psa, jméno

Telefon*

Barva

* nehodící se škrtněte/ nepovinný údaj

Pes/ Od kdy
Stáří psa ** Číslo čipu
fena držen

Známka
číslo

** datum narození psa

Osvobození od poplatkové povinnosti dle čl. 6 OZV č. 02/2019
-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, 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 upravující výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek pro zvířata,
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
Předmětem poplatku je místní poplatek ze psů. Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa,
obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Ohlašovací povinnost: do 30 dnů od vzniku, změny nebo zániku poplatkové povinnosti.
Výše poplatku při změně držení psa je vypočítána jako alikvotní část ke dni změny držení psa. Pro stanovení počtu
měsíců je rozhodný stav na začátku tohoto měsíce.
Splatnost poplatku: 31. 5., vznikne-li popl. povinnost po 31. 5. příslušného kalend. roku, je poplatek splatný nejpozději do
15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Úhradu lze provést bezhotovostně na účet č. 2145846399/0800, VS: číslo rod. domu, poštovní poukázkou typu A nebo na
pokladně obecního úřadu.
Výše uvedený místní poplatek upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
Obecně závazná vyhláška Obce Podolí č. 02/2019 o místním poplatku.

Potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto přiznání jsou pravdivé a úplné.

V Podolí dne ………………………………

podpis držitele psa ….………………………………

Údaje správce místního poplatku:
Zaveden předpis poplatku dle data držení ve výši ………………… Kč dne …………………………
Zpracovala: Čandrlová Marie

