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V…………………….. dne ……………

Ohlášení poplatku ze psů
(článek 2 obecně závazné vyhlášky č. 10/2010 o místních poplatcích)
Poplatník - držitel psa:
Fyzická osoba:
Příjmení, jméno: ………………………………………………....................
Rodné číslo: … ………………………….
Trvalý pobyt : ….............................................................................................
Zaměstnán: Ano Ne*
Důchodce:
Ano Ne*
Důchod jediným zdrojem příjmu: ANO NE*
Nárok na osvobození: ANO

NE* - důvod:

Popis psa:
Číslo
Rasa psa (popis)
známky

Pohlaví

Stáří

Od kdy je pes
držen

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné !

……………………………….
podpis držitele psa
* nehodící se škrtněte

Poučení:
1. Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území města Blansko.
3. Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové
povinnosti, taktéž do 15 dnů oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv
na výši poplatku. Formulář obdrží u správce poplatku, na finančním odboru MěÚ
Blansko.
4. Požadavek na osvobození od poplatku je držitel povinen prokázat při ohlašovací
povinnosti.
5. Splatnost poplatku:
a/ poplatek ve výši 100,--Kč až 600,--Kč je splatný najednou, nejpozději do 30. dubna
kalendářního roku
b/ poplatek nad 600,--Kč je splatný ve dvou stejných splátkách, do 30.dubna a 30. září
kalendářního roku
c/ poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil
stáří 3 měsíců, poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
Při změně trvalého pobytu platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově přísl. obci.
d/ zanikne-li poplatková povinnost, poplatek ze psů se platí i za započatý kalendářní
měsíc. Zjištěný přeplatek se vrátí, činí-li více než 50,--Kč.
6. 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.

