Obecní úřad Nový Přerov Nový Přerov 54 691 81

OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI - POPLATKU ZE PSA
JMÉNO A PŘÍJMENÍ DRŽITELE PSA :

……………………………………………………

ADRESA :

Nový Přerov čp. ………..

TEL. ČÍSLO :

………………………

PODPIS DRŽITELE :

JMÉNO PSA

………………………

RASA PSA

POHLAVÍ

BARVA

DATUM PŘIHLÁŠENÍ K POPLATKU

Poučení
Poplatek ze psů platí držitelé psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu této obce. Držitel psa je povinen
podat hlášení o skutečnosti, že se stal držitelem psa do 15-ti dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. K tomu může využít
předepsaný tiskopis vydaný správcem poplatku. Je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku a zánik poplatkové povinnosti (úhyn psa, jeho darování či prodej apod.), a to do 15-ti dnů od jejího vzniku.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Sazba poplatku činí : 100,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa.
Držitel psa je povinen zaplatit poplatek bez vyměření předem, a to:
a)
nečiní-li více než 200,- Kč ročně – nejpozději do 31. 3. každého roku.
b)
činí-li 300,- Kč a více ročně – ve dvou stejných splátkách, vždy do 31. 3. a 30. 9. každého roku
- V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se poplatek ze psů platí v poměrné výši, která odpovídá počtu
i započatých kalendářních měsíců. Za jednotlivé měsíce kal. roku se platí 1/12 stanovené sazby, a to současně s ohlášením.
- Požádá-li písemně poplatník o vrácení přeplatku, přeplatek se vrátí, činí-li více než 50,- Kč a nemá-li současně poplatník
nedoplatek na jiné dani u téhož správce daně, nebo neuplatní-li nárok na úhradu nedoplatku jiný správce daně, a to do 30-ti
dnů od doručení žádosti.
Osvobození od poplatku
1) Poplatek se neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeni psi:
a) jejichž držitelé jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo s těžkým zdravotním postižením, jimž byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod, dle zvlášt. předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, a osoba
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání
psa zvláštní právní předpis.
b) jejichž držitelem je správce poplatku a rozpočtové a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je obec
2) Nárok na osvobození od poplatku ze psů je držitel povinen prokázat do 15ti dnů do vzniku poplatkové povinnosti.
3) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

