Městský úřad Mimoň
Mírová 120
471 24 Mimoň

Ohlašovací povinnost
k místnímu poplatku ze psů
Poplatník:
Název/jméno a příjmení: ……………………………….………………………………………
Sídlo/bydliště: ………………………………………….….……………………………………
…………………………………………….……….……………………………………………
IČ/RČ.(dle §14a zák. 565/1990 Sb.): ……..…………………Tel.,E-mail: ……….…………………………
Adresa zaměstnavatele: ……………………………………………...…………………………
Zákonný zástupce (je-li pes přihlášen na dítě): ………………………………...………………
Pes je držen:

v rodinném domě

Držitel psa je důchodce:

ne

v bytovém s více než třemi bytovými jednotkami
ano, druh důchodu………………...…………………

Sazba poplatku (vyplní správce poplatku): ……………………………………….……..…………
Čip /tetování číslo: …………………………………………………………………………….
Plemeno:
Jméno:
Datum narození/nabytí:
Pohlaví a barva:
Případná zvláštní znamení:
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl (a) podle nejlepšího svědomí, a že jsem si vědom
(a) důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. Seznámil (a) jsem
se s poučením uvedeným na druhé straně této přihlášky.
Datum: ………………………

…………………………………………
Podpis poplatníka (zákonného zástupce)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky správce poplatku
Číslo poplatníka: …………………
Doručeno Městskému úřadu v Mimoni dne: ………………………..
…………………………..
Razítko a podpis správce poplatku
- Vyplněný formulář (ve dvojím vyhotovení, pokud chcete potvrdit převzetí) předložte v kanceláři finančního
odboru č. dv. 109, kde Vám bude sdělen variabilní symbol pro zaplacení poplatku; případně předložte na
podatelně MěÚ č. dv. 104

POUČENÍ
1. Poplatek ze psů platí držitel psa v místě svého trvalého bydliště i v případě, že se v něm
nezdržuje.
2. Držitel psa je povinen přihlásit psa do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
3. Poplatek se platí ze psa staršího 3 měsíců.
4. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a
osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod
podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
5. Nečiní-li poplatek více než 200,- Kč za rok, je poplatek splatný do 31. března příslušného
kalendářního roku. Je-li poplatek vyšší než 200,- Kč, je možno zaplatit ve čtyřech stejných
splátkách do 30. srpna příslušného kalendářního roku.
6. Správce poplatku může včas nezaplacený místní poplatek zvýšit, až na trojnásobek.
7. Držitel psa je povinen správci poplatku ohlásit jakoukoliv změnu skutečností rozhodných
pro vznik nebo trvání poplatkové povinnosti, tj. úhyn psa, změnu trvalého bydliště, změnu
držitele psa (při ohlašování této změny je nutná účast nového držitele psa), nebo pro výši
poplatku (např. přiznání důchodu).
8. Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku opakovaně uložit pokutu.
9. Veškeré změny musí ohlašovat držitel psa nebo jeho zmocněnec s plnou mocí, buď
osobně, nebo písemně.

