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Přiznání k místnímu poplatku ze psů

2. Trvalé bydliště:

4. Důchodci — druh důchodu:
5. Telefon

1.Jméno a příjmení

Datum narození:

Plemeno psa Evidenční
č. známky

Čsio čipu Datum
narození
psa

Číslo OP:

Zahájení
poplatkové
povinnosti

Výše poplatku
na rok

Od kdy je pes
držen

Prohlašuji. že veškeré údaje jsem uvedl laJ podle nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem si vědom düsledků v případě
uvedení nebo neúplných údajů.

V Kostelci u Holešova dne
vlastnoruční podpis držitele

Čestné prohlášeník přiznání místního poplatku ze psů

1. Jméno a příjmení: Datum narození:
2. Trvalé bydliště: Číslo OP

Obec:
3, Důchodci — druh důchodu:

Prohlašuji, že jsem důchodce ajsem poživatelem uvedeného důchodu, jako jediného zdroje příjmu (nejsem pracujícím
důchodcem, nepobírám souběžně dva dúchody. dividendy, příjmy z nájmu, podíly ze zisku apod). Taktéž neide o jediný zdroj
příjmů v případě, kdy důchodce bydlí ve společné domácnosti s výdělečně činnou osobou, která tohoto poplatníka uplatňuje
udaně z příjmu jako vyživovanou osobu.
Veškeré údaje jsem uvedl podle nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem si vědom důsledků v případě uvedení nepravdivých
nebo neúplných údajů.

V Kostelci u Holešova dne

vlastnoruční podpis držitele psa
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Poplatek za psa základní sazba

První pes 200, Kč
Druhý a každý další pes téhož majitele 300,- Kč

Poplatek za psa: sazba poplatku za psa jehož držitel je poživatel starobního, invalidního
nebo vdovského důchodu

První pes 100,- Kč
Druhý a každý další pes téhož majitele 150,- Kč

Osvobození od poplatku
1. Od poplatku jsou osvobození držitelé psů, kterými jsou:

a. Osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým
byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu ( ZTP/P)

b. Obec ajiné rozpočtové organizace
c. Osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob podle odstavce a)
d. Osoby provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
e. Osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis

2. Osvobození od poplatku nebo snížení poplatku zaniká, zanikne-li důvod, pro který
snížení nebo osvobození bylo poskytnuto

3. Požadavek na osvobození nebo snížení poplatku psa musí držitel psa uplatnit a
prokázat důvody osvobození zdejšímu obecnímu úřadu do 15. února nebo do t5ti dnů
od vzniku poplatkové povinnosti

Poučení
Místní poplatek ze psů upra\uje zákon CNR Č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
a OZV obce Kostelec u Holešova č. 212018 o místním poplatku ze psů

Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa. obci příslušné podle místa svého
trvalého pobytu nebo sídla. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku do 14 dnů ode dne. kdy nastala skutečnost. která
má za následek vznik poplatkové povinnosti.
Poplatek je splatný do 30. 06. příslušného kalendářního roku.
Zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů.

S údaji bude zacházeno v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů


