Městská část Praha-Újezd

OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ
Jméno a příjmení držitele psa/název právnické osoby:
Rodné č./IČ: ___________________
Telefon (popř. e-mail):
Místo trvalého pobytu (fyzické osoby) nebo sídlo (místo podnikání) právnické osoby:

Adresa pro doručování (je-li odlišná): _________________________________________________________
Pes je chován v rodinném domě:

ANO

NE

Poplatník je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelem sirotčího důchodu, a to od: ____________________________
(uvedenou skutečnost poplatník stvrzuje čestným prohlášením o důchodu jako jediném zdroji příjmů)
Údaje o psech (vyplní držitel psa)
plemeno psa

Vyplní Úřad MČ Praha-Újezd

pohlaví
stáří psa
pes/fena (datum nar.) od kdy je pes držen

evidenční
číslo
známky

roční sazba
poplatku

vznik
poplatkové
povinnosti

Pes je označen čipem číslo……………………………………………očipován dne……………………………
Pes označen tetování číslo…………………..
Úlevy a osvobození (následující skutečnosti poplatník prokazuje příslušným dokladem)
Pes je označen čipem a zanesen do evidence chovatelů psů Magistrátu hl. m. Prahy. Úleva z roční sazby poplatku, nejvýše
však 350 Kč, po dobu 2 let následujících po roce, kdy obě podmínky splnil.
Držitelem psa je osoba nevidomá, bezmocná (závislá na pomoci jiné fyzické osoby, tj. držitel průkazu TP, ZTP nebo
ZTP/P) nebo osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob (úplné osvobození od poplatku)
Druh, číslo a platnost příslušného průkazu: __________________________________________________________
Služební pes sloužící Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičený záchranářský a lavinový pes, pokud má příslušné
osvědčení a jeho držitel je členem Svazu záchranných brigád* (úplné osvobození od poplatku)
*důvod zatrhněte
Uživatel honitby, kterému zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy (úplné osvobození
od poplatku)
Pes převzatý z útulku provozovaného na území hlavního města Prahy dne:
(pes je osvobozen od poplatku po dobu 2 let od převzetí)

Prohlašuji, že veškeré údaje mnou uvedené jsou pravdivé.
V Praze dne ________________________

__________________________________________
vlastnoruční podpis držitele psa

Poučení:
Poplatek ze psů upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška
hl. m. Prahy č. 23/2003 o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatek ze psů platí fyzická osoba, která je držitelem psa, obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má
za následek vznik povinnosti platit poplatek. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto
změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od poplatku osvobozen.
Splatnost poplatku - do 31. března každého roku (nečiní-li více než 600 Kč ročně)
- ve dvou splátkách vždy do 31. března a 31. srpna každého roku.
Včas nezaplacené poplatky může správce místního poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Tiskopis bude použit pouze pro potřebu pracovníků agendy výběru místních poplatků k zanesení údajů do počítače.
S uvedenými údaji bude nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Údaje o platbě - vyplní Úřad MČ Praha-Újezd

Rok

Částka

Datum zaplacení Číslo PD nebo BV

Poznámka

