OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ
Jméno a příjmení vlastníka psa: …………………………… Datum narození: …….……………….
Adresa trvalého bydliště vlastníka psa: …………………………………………………………….…
Nebo název obchodní firma, místo pobytu nebo sídlo podnikání, další adresy pro
doručování ............................................................................................................………………………
telefon: …………………………………………………………………………………………………...
číslo účtu u peněžního ústavu (u podnikatelského subjektu) ..............................................................
Poživatelé invalidního důchodu:
druh důchodu: …………………………………………………… od roku: …..…………….………..
Údaje o psech (vyplní vlastník psa)
plemeno psa

pohlaví
pes/fena

stáří psa

Vyplní obecní úřad
od kdy
je pes
držen

evidenční
číslo
známky

roční sazba
poplatku

poplatková
povinnost
od data

OSVOBOZENÍ
Držitel psa , kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je
držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu
Osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
Osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy

Osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis

prohlašuji že, veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě.

V Komni dne ……………………….

.......………………………...………..
vlastnoruční podpis vlastníka psa

Poučení
Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a Obecně
závazná vyhláška obce Komňa č. 1/2014 o místních poplatcích.
Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa, obci příslušné podle místa svého
trvalého pobytu nebo sídla.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců, nebo v den,kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti
nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Ohlásit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník
správci poplatku prokázat.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku, vznikne–li poplatková povinnost po
termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla:
a) v rodinných domech, zemědělských usedlostech a podnikatelských objektech za jednoho psa 50,- Kč
b) v rodinných domech, zemědělských usedlostech a podnikatelských objektech za druhého a každého
dalšího psa 200,- Kč
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.

