Ohlašovací povinnost k poplatku ze psů
podle článku 4 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místních poplatcích
platné v územním obvodu městyse Mikulovice
Před vyplněním si přečtěte poučení!
Držitel psa: - fyzická osoba
Příjmení, jméno držitele psa:…………………………………………………………………
Rodné číslo:…………………………………………………………………………………..
Trvalý pobyt:
Obec: Mikulovice
Číslo domu:.......................
Telefon:…………………….................
- od poplatku je osvobozen držitel psa podle čl. 7, OZV č. 2/2011, kterým je:
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán II. stupeň mimořádných
výhod podle zvl. právního předpisu
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis
a)

Popis psa:
Plemeno psa

Číslo známky**

Pohlaví

Stáří

Od kdy je pes držen

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné!
V Mikulovicích dne…………..2019

……………………………………
Podpis držitele psa

* nehodící se škrtněte
** známku s číslem dostanete po zaplacení poplatku za psy
Poučení

1.
2.

Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Poplatek ze psů platí držitel psa (dále jen poplatník), kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo
na území městyse Mikulovice.
3. Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Stejným způsobem a ve
stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti, ale také každou změnu, která v souvislosti
s poplatkovou povinností nastala.
4. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena, musí však toto osvobození prokázat správci poplatku
při ohlašovací povinnosti.
5. Sazba poplatku činí za kalendářní rok:
a. za 1 psa……………………………………………………………...50 Kč
b. za druhého a každého dalšího psa……………………….……….....75 Kč
6. Poplatek je splatný nejpozději do konce dubna příslušného kalendářního roku.
7. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost
poplatek platit vznikla.
8. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců nebo počal držet psa staršího. Poplatek
se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
9. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, odcizení, darování nebo prodej), poplatek se vzhledem k jeho nízké
výši nevrací.
10. Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa. Známka je nepřenosná na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení
známky držitel psa ohlásí správci poplatku, který ji vydal nejpozději do 15 dnů. Za ztrátu známky zaplatí držitel psa poplatek
ve výši 50,- Kč.

