Došlo dne/ č.j.

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
(fyzická osoba)
Jméno a příjmení držitele psa: ____________________________ Rodné číslo: _________________
Adresa trvalého bydliště držitele psa: _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Rodinný dům:

ANO - NE

(zatrhněte)

Telefon: ________________________________________

Číslo účtu u peněž. ústavu (u podnikatelského subjektu) : _______________________________________
Držitel psa starší 65 let:

ano - ne

Údaje o psech (vyplní držitel psa)
plemeno psa

pohlaví
pes/fena

stáří psa

Vyplní úřad

od kdy je pes držen
uvedeným držitelem

evidenční
číslo
známky

roční sazba
poplatku

poplatková
povinnost
od data

Úlevy a osvobození
Držitelem psa je osoba nevidomá, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby, osoba , která je držitelem průkazu s průkazu ZTP a ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob
Osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní
předpis /např. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů/
Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Dále jsou osvobozeni poplatníci, kteří převzali od města Česká Kamenice nalezeného psa, a to pouze od poplatku za
takového psa, a to pouze v roce převzetí a v roce bezprostředně následujícím po roce převzetí.
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě .
V Č.Kamenici,dne:

____________________

_______________________________

vlastnoruční podpis držitele psa
Poučení:
Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a obecně závazná vyhláška Města
Č.Kamenice č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím může být pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města
Česká Kamenice. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na
osvobození, existoval-li důvod osvobození v okamžiku vzniku poplatkové povinnosti. Ve stejné lhůtě je povinen podat ohlášení o
zániku poplatkové povinnosti.
Poplatek je splatný do 15.března příslušného kalendářního roku na účet Města Česká Kamenice. Nebude-li poplatek zaplacen
poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené nebo
neodvedené poplatky může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

