Přihláška k místnímu poplatku ze psů
Jméno a příjmení držitele psa ……………………………………………………………………………………………
Datum narození …………………………………………………

Trvalé bydliště: Obec …………………….……………… č. p. ……………..…,
Popis psa
plemeno

od kdy je pes
stáří

pohlaví

držen

tel. ………………………..

Číslo známky
vyplní správce
poplatku

výše poplatku
vyplní správce
poplatku

Upozornění
Poplatek se platí od 3 měsíců stáří psa. Poplatník je povinen psa přihlásit do 15 dnů ode dne nabytí
psa.
Do 15 dnů je poplatník povinen hlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, a dále pak
skutečnosti podstatné pro evidenci poplatku (ztráta známky, změna bydliště apod).
Do 15 dnů je poplatník povinen hlásit skutečnosti rozhodné pro zánik poplatkové povinnosti, a
to písemně.
Při přihlášení bude vydána zdarma evidenční známka, která je pro další psy nepřenosná.
Držitel by měl zajistit, aby známka byla u psa viditelně nošena.
Správa místního poplatku se řídí zákonem č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.
Prohlašuji, že údaje, které jsem v tomto tiskopise uvedl/a, jsou úplné a pravdivé.
Potvrzuji, že jsem převzal informace pro držitele psů.

V Dolních Tošanovicích ……………………..

………………………………….
podpis držitele psa

INFORMACE PRO DRŽITELE PSŮ

1.

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo v obci Dolní Tošanovice.

2.

Poplatek se platí od 3 měsíců stáří psa.

3.

Poplatník je povinen psa přihlásit do 15 dnů ode dne nabytí psa – ohlašovací povinnost.

4.

Do 15 dnů je poplatník povinen hlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku,
a dále pak skutečnosti podstatné pro evidenci poplatku (ztráta známky, změna bydliště
v Dolních Tošanovicích, změna majitele apod.) – ohlašovací povinnost.

5.

Do 15 dnů je poplatník povinen hlásit skutečnosti rozhodné pro zánik poplatkové
povinnosti, a to písemně (úhyn psa, odstěhování se do jiného města, úmrtí držitele psa –
vyřizují případní dědici) – ohlašovací povinnost.

6.

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která
odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

7.

Poplatník je povinen zaplatit poplatek nejpozději do 31. března příslušného kalendářního
roku.
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek
platebním výměrem.

8.

Při přihlášení bude vydána zdarma evidenční známka, která je pro další psy nepřenosná.
Držitel by měl zajistit, aby známka byla u psa viditelně nošena.

9.

Správa místního poplatku se řídí zákonem č. 337/92 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů.

11.

V případě nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (ohlašovací povinnost), může
správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

