Městský úřad Mimoň
Odbor finanční
Mírová 120
471 24 Mimoň

Ohlašovací povinnost
k místnímu poplatku ze psů
Poplatník:
Jméno a příjmení/název/obchodní firma: ………………………………………………………
Místo pobytu/sídlo/místo podnikání: …………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
Adresa pro doručování: …………………………………………………………………………
IČ/RČ: ……………………… Tel.: …………..……… E-mail: ………….………………….
Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby v poplatkových věcech:……………………
…………………………………………………………………………………………………
Pes je držen:

v rodinném domě

Držitel psa je poživatelem důchodu:

v bytovém domě s více než třemi bytovými jednotkami
ne

ano, druh důchodu………………………...

Sazba poplatku (vyplní správce poplatku): ……………………………………………………..
Čip/tetování číslo: ………………………………………………………………………………

Plemeno psa:
Jméno psa:
Datum narození/nabytí:
Pohlaví a barva:
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/oprávněné osoby

Poznámky správce poplatku
Číslo poplatníka: …………………
Doručeno Městskému úřadu v Mimoni dne : ………………………..

…………………………..
Razítko a podpis správce poplatku
- Vyplněný formulář předložte v kanceláři finančního odboru č. dv. 109.

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. Pokud má držitel psa podle obecně závazné vyhlášky č. 11/2010 nárok na nižší sazbu poplatku a chce
tento nárok uplatnit, musí předložit doklad o skutečnostech, které jsou důvodem pro uplatnění nižší
sazby, tj. rozhodnutí o přiznání starobního, vdovského, vdoveckého nebo plného invalidního důchodu.
Je-li pes umístěn na pozemku mimo trvalé bydliště držitele, doloží držitel právní důvod užívání takového
pozemku (výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva apod.).
5. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa využívaného v honitbě, vodícího psa a záchranářského psa.
Držitel takového psa prokazuje splnění podmínek pro osvobození předložením dokladu o splnění
příslušných zkoušek.
6. 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.
7. Správce poplatku může včas nezaplacený místní poplatek vyměřit a při tom jej zvýšit až na trojnásobek.
8. Držitel psa je povinen správci poplatku ohlásit a doložit jakoukoliv změnu skutečností rozhodných pro
vznik nebo trvání poplatkové povinnosti, tj. úhyn psa (doložit potvrzením od veterináře, vrátit známku),
změnu trvalého bydliště, změnu držitele psa (při ohlašování této změny je nutná účast nového držitele
psa), nebo pro výši poplatku (např. přiznání důchodu).
9. Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu poplatku tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve
stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena
zákonem nebo správcem poplatku (tj. zejména nesplní ohlašovací povinnost), může správce poplatku
uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč, nestanoví-li zákon jiný důsledek.
10. Veškeré změny musí ohlašovat držitel psa nebo jeho zmocněnec s plnou mocí, buď osobně, písemně
nebo za podmínek stanovených daňovým řádem i datovou zprávou.

