Přihláška k místnímu poplatku ze psů
Jméno a příjmení držitele psa ...……………...…………………………………………………………….
Rodné číslo

………………………………………

Trvalé bydliště:

…………………………………………………………………………………

tel.

………………..………..,
ANO /*

Rodinný dům:

číslo účtu a kód banky ……………...………………………
NE/*

1. Prohlašuji, že pobírám starobní, vdovský, invalidní, sirotčí důchod, který je jediným zdrojem mého
příjmu a kopii důchodového výměru přikládám:
ANO /*
NE /*
Byl jsem seznámen se skutečností, že o jediný zdroj příjmů se jedná v případě, kdy poplatník důchodce nemá
jiný příjem než uvedený důchod. Nárok na sazbu pro důchodce nemá pracující důchodce nebo důchodce,
který má příjem např. z nájmu, pobírá dividendy, podíly ze zisku z titulu členství v obchodní společnosti
apod.
2. Prohlašuji, že jsem osoba nevidomá, bezmocná nebo osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod :
ANO /*
NE /*
3. Prohlašuji, že mi držení psa stanovuje povinnost nebo zvláštní předpis:
ANO /*
NE /*
4. Prohlašuji, že jsem osoba provádějící výcvik psů k doprovodu nevidomých, bezmocných a osob s těžkým
zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod:
ANO /*
NE /*
/* nehodící se škrtněte

Popis psa
plemeno

stáří

pohlaví

Čip číslo

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 dovršení stáří 3
měsíců psa nebo ode dne nabytí psa staršího 3 měsíců.
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 a pod).
Do 15 dnů je poplatník povinen hlásit skutečnosti rozhodné pro zánik poplatkové povinnosti, a to písemně.
Případný přeplatek bude vrácen na požádání, činí-li částka přeplatku více než Kč 50,- Kč.
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. 280/2009 Sb., daňový řád, 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 Jiříkově ……………………..

………………………………….
podpis držitele psa

