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Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Jméno, příjmení (název) držitele psa:…………………………………….
Rodné číslo (IČ) držitele psa:……………………………………………..
Adresa trvalého pobytu (sídlo) držitele psa:…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Čísla všech účtů u peněžních ústavů, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě,
že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka :……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Údaje o drženém psu:
Jméno psa, plemeno, pohlaví, barva, stáří psa

pes je držen od (den, měsíc,
rok)

1.
2.
3.

Obec Klentnice poskytuje osvobození od poplatku ze psů a to u následujících skutečností:
➢ osoba nevidomá
➢ osoba považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby
➢ osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
➢ osoba provádějící výcvik psů
➢ osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, která stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní
právní předpis
Nárok na osvobození je nutné doložit příslušným dokumentem, který prokazuje nárok na osvobození.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro správu místního poplatku ze psů.
Potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto přiznání jsou pravdivé a úplné.

V……………………….dne:……………..

Podpis držitele psa ………………………………….

Poučení:
Místní poplatek ze psů upravuje §14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a obecně závazná vyhláška obce Klentnice č. 5/2019 o místním poplatku ze psů.
Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se pes stal
starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která
je od poplatku osvobozena.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa ……………………………………………………………………………150 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele …………………………………….150 Kč
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let …………………………..……………..100 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let.....100 Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 30.06. příslušného kalendářního roku.

