Obecní úřad Nevratice
Nevratice 93, 508 01 Hořice
IČ: 00578452

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
přihlášení
Jméno a příjmení (název firmy) držitele psa:……………………………………………………………………………
Datum narození držitele psa(IČ):………………………Místo přihlášení držitele psa(sídla):…………………………
Telefon:……………………………………………E-mail:…………………………………………
Údaje o psech - přihlášení
Vyplní držitel psa
Plemeno psa
Pohlaví
Datum
Pes/fena narození
psa

Od kdy je
pes držen

Vyplní oú Nevratice
Ev. Číslo
Roční
sazba
poplatku

Popl.
povinnost
od data

Částka v kč

* nepovinné položky, vhodné vyplnit z důvodu případného registrování psa(při nalezení):
Označení psa mikročipem dne:……………….. Registrační číslo čipu:…………………………………
Registrace čipu s systému:……………………………
Údaje o psech - přihlášení
Vyplní držitel psa
Plemeno psa
Pohlaví
Datum
Pes/fena narození
psa

Od kdy je
pes držen

Vyplní oú Nevratice
Ev. Číslo
Roční
sazba
poplatku

Popl.
povinnost
od data

Částka v kč

* nepovinné položky, vhodné vyplnit z důvodu případného registrování psa(při nalezení):
Označení psa mikročipem dne:……………….. Registrační číslo čipu:…………………………………
Registrace čipu s systému:……………………………
Úlevy a osvobození
Držitelem psa:
ANO / NE je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP
nebo ZTP/P č. ……………………, nebo osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.
ANO / NE je uživatel honitby, kterému zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy.
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl, jsou pravdivé, a jsem si vědom důsledků v případě jejich nepravdivosti
a neúplnosti.

V Nevraticích dne:……………………

Podpis:………………………………

mobil: 725 901 609 , ou @obecnevratice.cz, www.obecnevratice.cz

Obecní úřad Nevratice
Nevratice 93, 508 01 Hořice
IČ: 00578452
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Odhlášení
Jméno a příjmení (název firmy) držitele psa:
………………………………………………………………………………………………………
Datum narození (IČ):……………………………………………………………………………….
Místo přihlášení (sídla):……………………………………………………………………………..
Telefon:……………………………………………E-mail:…………………………………………

Údaje o psech – odhlášení psa z evidence
Vyplní držitel psa
Vyplní oú Nevratice
Plemeno psa
Pohlaví
Datum
Důvod odhlášení
Ev. Číslo
Konec
Poplatek
Pes/fena odhlášení Úmrtí/ztráta/prodej
poplatkové zaplacen
povinnosti dne

Vratka
poplatku v
kč

Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl, jsou pravdivé, a jsem si vědom důsledků v případě jejich nepravdivosti
a neúplnosti.

V Nevraticích dne:……………………

Podpis:………………………………

mobil: 725 901 609 , ou @obecnevratice.cz, www.obecnevratice.cz

Obecní úřad Nevratice
Nevratice 93, 508 01 Hořice
IČ: 00578452

Poučení
Místní poplatek ze psů je upraven v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších přepisů a
vyhláškou č. 2/2019 obce Nevratice, o místím poplatku ze psů.
Poplatek za psa platí držitel psa obci v místě svého trvalého pobytu. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatek se platí od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala.
Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit uplynutím
měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo.
Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 ode dne, kdy nastala skutečnosti, která má
za následek vznik povinnosti poplatit poplatek.
Do 15 dnů je poplatník povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle citované vyhlášky poplatku nepodléhá.
Poplatek je splatný bez vyměření a to:
Nejpozději do 30.4. každého roku
Sazba poplatku činí 100,- Kč za každého psa držitele

mobil: 725 901 609 , ou @obecnevratice.cz, www.obecnevratice.cz

