Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Správce místního poplatku: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role
č.účtu 262359697/0300 VS 315 351 poplatek je splatný do 15.2 příslušného roku
Jméno, příjmení (název) držitele psa:………………………………………………………….
Datum narození (RČ) ……………………
Adresa trvalého pobytu (sídlo) držitele psa: RD, byt……………………………………………
………………………………………………………E-mail….………………………………...
Doručovací adresa: ………………………………………………………………………………
Údaje o držených psech:
známka plemeno, stáří psa

pes je držen od (den, měsíc,
rok)

Sazba poplatku
800,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 1.200,- Kč (v sídlištní části města)
300,- Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího 600,- Kč (rodinné domy)
Poplatek se platí za každý i započatý měsíc podobu držení psa ve výši 1/12 stanovené sazby.
Úlevy od poplatkové povinnosti:
- poživatel důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu – druh důchodu:……………
Sazba poplatku
200,- Kč za prvního psa
300,- Kč za druhého psa a každého dalšího
Osvobození od poplatkové povinnosti:
osoby nevidomé a bezmocné
osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P
osoby provádějící výcvik psů k doprovodu osob
osoby provozující útulek zřízený obcí
osoby používající psa dle zvláštního právního předpisu
Poživatel důchodu a průkazky ZTP/P je povinen tuto skutečnost nahlásit.
Potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje v tomto přiznání jsou pravdivé a úplné.
V Nové Roli dne: …………

Podpis držitele psa: …………………….

Poučení:
Místní poplatek ze psů upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů a vyhláška obce OZV č. 2/2018 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 a změny k poplatku do 15. dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost, která má za následek vznik nebo změnu poplatkové povinnosti.

