Obecní úřad Včelná

Tel./fax: 387 250 223
podatelna@vcelna.cz

Husova 212
373 82 Včelná

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
dle obecně závazné vyhlášky obce Včelná č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

ÚDAJE O DRŽITELI PSA
Jméno a příjmení (název firmy):
Datum narození (IČ):
Adresa trvalého pobytu (sídlo):
(u bytového domu č. bytu)
Kontaktní adresa, pokud není
shodná s trvalým pobytem:
Nepovinné údaje:

Tel. č.:

E-mail:

ÚDAJE O PSU
Vyplní držitel psa
Nepovinné údaje
plemeno psa

barva/
barevné
znaky

pohlaví
pes / fena

Vyplní obecní úřad
Povinné údaje
od kdy je
stáří psa pes držen
(měs./rok)

evidenční
číslo
známky

roční sazba poplatková
poplatku
povinnost
od data

1.

Důvod odhlášení psa:

Datum odhlášení:

datum poskytnutí údajů:

Datum odhlášení:

datum poskytnutí údajů:

Datum odhlášení:

datum poskytnutí údajů:

Datum odhlášení:

datum poskytnutí údajů:

2.

Důvod odhlášení psa:

3.

Důvod odhlášení psa:

4.

Důvod odhlášení psa:

Obecní úřad Včelná

Tel./fax: 387 250 223
podatelna@vcelna.cz

Husova 212
373 82 Včelná

UPLATNĚNÍ NÁROKU NA OSVOBOZENÍ:

Označte, zda uplatňujete nárok na osvobození z některého z těchto důvodů:
a)

Označit
X

podpis

osoba nevidomá, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P

b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v bodu a)
c)

osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

d) držitel psa převzatého z útulku, a to na dobu 1 roku
e)

osoba provozující útulek pro zvířata

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl, jsou pravdivé a že jsem si vědom důsledků v případě uvedení nepravdivých
nebo neúplných údajů. Dojde-li ke změně uvedených údajů, oznámím tuto změnu do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Souhlasím se zpracováním poskytnutých nepovinných osobních údajů pro správu místního poplatku ze psů.

Ve Včelné dne

______________________

_______________________________________
vlastnoruční podpis držitele psa
(na základě zmocnění plná moc)

Poučení:
Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění a obecně závazná vyhláška obce
Včelná č. 5/2020 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů. Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Poplatek ze psů platí držitel psa (držitelem je osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky). Sazba
poplatku za kalendářní rok činí za prvního psa 400 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 500 Kč. Sazba
poplatku za kalendářní rok za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je 70 Kč, za druhého a každého dalšího
psa 100 Kč.
Poplatník je povinen do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Ve stejné lhůtě počínající od vzniku
rozhodné skutečnosti je poplatník povinen oznámit správci poplatku zánik nebo změnu poplatkové povinnosti.
Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena.
Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem, a to:
a) jednorázově do 30. 4. každého kalendářního roku
b) vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých
měsíců, a to nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Při zániku poplatkové povinnosti správce poplatku zjištěný přeplatek vrátí na písemnou žádost poplatníka, činí-li více
než 99 Kč.

