OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ DLE ZÁKONA
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH A OZV Č. 1/2019
Podací razítko OÚ

VYPLNÍ POPLATNÍK – DRŽITEL PSA (před vyplněním si prosím přečtěte poučení na zadní straně):
Jméno a příjmení fyzické osoby/Název právnické osoby1:
Adresa trvalého pobytu/Sídlo právnické osoby1:
Datum narození/IČ:
Jméno psa

Stáří psa

Od kdy je
pes držen

Držitel psa je osoba starší 65 let věku

Pohlaví
psa

Telefon a e-mail:
Barva srsti,
charakteristické
znaky

Rasa psa

☐ ANO

Číslo čipu/Tetování

Číslo
známky

☐ NE

Osvobození:
☐ Držitelem psa je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P č. …………………………., osoba provádějící výcvik psů
určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata.
☐ Držitelem psa je osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Jsem si vědom(a) právních následků případného uvedení nepravdivých
nebo neúplných údajů.
V Radějovicích dne:
Nárok na osvobození:
Sazba za kalendářní rok:
Vyměřený poplatek:
1 - odpovídající zaškrtněte

Podpis poplatníka:
VÝPOČET POPLATKU - VYPLNÍ SPRÁVCE POPLATKU
☐ ANO
☐ NE
Ověření údajů provedl:
Vydána evidenční známka č.:

POUČENÍ:
Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a Obecně závazná vyhláška
Obce Radějovice č. 1/2019, o místních poplatcích.
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.
Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém započalo držení psa, nebo ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek
se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
Každý držitel psa má ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti ke správci poplatku, a to do 15 dnů ode dne
vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. Ohlašovací povinnost má i držitel psa, který je od poplatku osvobozen.
Poplatek je splatný vždy do 31.3. kalendářního roku.
Uvedené informace a nárok na osvobození je povinen poplatník prokázat.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku. Za maření či ztěžování správy poplatku lze uložit pořádkovou pokutu do 500.000 Kč, a to i opakovaně.

