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Ohlášení k místnímu poplatku ze psů

Přidělené evidenční číslo

podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o místních poplatcích ze psů

Jméno a příjmení držitele psa:
Rodné číslo:
Adresa bydliště:
E-mail:
Tel. kontakt:
Veškeré uvedené údaje slouží pouze pro potřeby správce místního poplatku ze psů.
(1) Poplatek se neplatí ze psů:
a) užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných nebo držitelů průkazů ZTP/P
(zvláště těžce postižený s průvodcem),
b) jejichž držitelem je obec nebo rozpočtová a příspěvková organizace obce,
c) chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených,
d) sloužících Policii ČR a městské policii, pokud mají příslušné osvědčení o výcviku,
e) se speciálním výcvikem záchranářských a loveckých psů, pokud mají příslušné osvědčení,
f) umístěných v útulcích k tomu určených,
g) k ochraně osamělých důchodců (důchodce žijící sám v celém domě).
(2) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Držitel, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu zaplatí poplatek ve výši 50% částek uvedených ve vyhlášce.
Nárok na úlevu na poplatku nebo osvobození od poplatku je poplatník povinen prokázat, popř. prohlásit.

Údaje o psovi
Počet držených psů:
Plemeno psa:
Pohlaví (pes/fena):
Barva:
Číslo tetování, datum označení:
Číslo mikročipu, datum označení:
Datum narození psa:
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K přihlášce k místnímu poplatku ze psů jsou přiloženy přílohy: ………………………………………………
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/a pravdivě a jsem si vědom/a důsledků v případě uvedení nesprávných,
nepravdivých nebo neúplných údajů. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, oznámím změnu do 15 dnů
ode dne, kdy nastala.
Byl/a jsem seznámen se svými povinnostmi držitele psa vyplývající z platné obecně závazné vyhlášky obce
o místních poplatcích ze psů.

V Poličné dne ......................................

...............................................................
podpis držitele psa

Úřední záznamy:

roční sazba poplatku

Poplatek
poplatková povinnost
Evidenční číslo známky
od data

poměrná část místního poplatku
za rok

Důvod osvobození
od poplatku/snížení

podpis úřední osoby

OZNÁMENÍ O ODHLÁŠENÍ PSA Z EVIDENCE
Oznamuji tímto, že odhlašuji svého psa z evidence na Obecním úřadě Poličná.
Odhlášení psa z evidence ke dni ………………………………………………………………………
Důvod odhlášení psa z evidence ……………………………………………………………………..
Příjmení a jméno držitele psa ………………………………………………………………….........
Adresa držitele psa …………………..……………………………………………………………..………
Evidenční známka psa číslo ………….... vrácena dne …………………………………………..
V Poličné dne ……………..
…………………………….
podpis držitele psa
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