Přihláška k místnímu poplatku ze psů
v obci Hořátev
Držitel psa – poplatník:
Jméno a příjmení (název firmy):
..................................................
Rodné číslo (IČO):
..................................................
Trvale bydliště (sídlo firmy):
Ulice: .........................................................
čp. ...................
Obec: .........................................................
PSČ: ........................
Adresa pro doručování (pokud se liší od trvalého bydliště):
............................................................................................................
pozn. * nehodící se škrtněte

Popis psa
stáří

plemeno

Od kdy je pes držen
pohlaví

Poplatník bere na vědomí, že dle OZV č. 3/2011 o místním poplatku ze psů je povinen
do 30 dnů hlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, a dále pak
skutečnosti podstatné pro evidenci poplatku (ztráta známky, změna bydliště apod.).
Prohlašuji, že údaje, které jsem v tomto tiskopise uvedl/a, jsou úplné a pravdivé.

V Hořátvi

........................

Podpis držitele psa ...........................

Vyplní správce poplatku:
Datum podání:
Převzal:

Podpis:

Informace pro majitele psů:
1.) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Hořátev.
2.) Poplatek se platí od 3 měsíců stáří psa. Poplatník je povinen psa přihlásit
do 30 dnů ode dne nabytí psa.
3.) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek v poměrné výši,
a to za každý i započatý měsíc, ve kterém existovala poplatková povinnost, se
hradí 1/12 z příslušné sazby poplatku.
4.) Poplatník je povinen zaplatit poplatek nejpozději do 31. března příslušného
kalendářního roku. Činí-li poplatek v kalendářním roce pro jednoho
poplatníka více než 700,- Kč, může být poplatek, uhrazen ve dvou shodných
splátkách, a to do 31.3. první splátku a do 30.9. druhou splátku. Nebudou-li
poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek platebním
výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce
zvýši na trojnásobek.
5.) Do 15 dnů je poplatník povinen hlásit skutečnosti rozhodné pro zánik
poplatkové povinnosti, a to písemně.
6.) Správa místního poplatku se řídí zákonem č. 556/1990 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
7.) V případě nesplnění povinností nepeněžité povahy, 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.
8.) Sazba poplatku dle obecní vyhlášky Obce Hořátev č.3/2011 ze dne 4.4.2011
činí 150,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího.

Osvobození od poplatku:
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná 2) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které
byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního
předpisu3),
b) osoba, jež je držitelem psa užívaného k doprovázení nebo ochraně osob
uvedených v pododstavci a) nebo psa určeného k usnadnění života těžce
zdravotně postižených osob,
c) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených
v pododstavci a),
d) osoba, která drží psa používaného pro službu v ozbrojených sborech, má-li
tento pes k této službě potřebný výcvik
g) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis4)
2)
3)
4)

§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
např. zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

