Obecní úřad Lučice
PŘIZNÁNÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSA
Číslo čipu: ………………………………
Jméno držitele psa : …………………………….......................................…………
obecný identifikátor (rodné číslo): ..........................................................
Telefon:…………………………………….

TRVALÉ BYDLIŠTĚ: ……………………………………………………………………………………………………..

Další údaje potřebné k stanovení sazby poplatku:

ANO/NE

Jsem starší 65 let
Jsem držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P
Pes je používán pro canisterapii nebo k záchranářství
Ke dni vzniku poplatkové povinnosti jsem držitelem psa (psů):
Držitel psa vyplní VŠECHNY jím držený psy

Plemeno psa Od kdy je
pes držen

POPIS PSA
Stáří

Pohlaví

Č.známky
(přidělí OÚ)

Barva

jméno

Poplatek (vyplní obecní úřad) …………………………………… Kč
Čestně prohlašuji, veškeré údaje jsem uvedl(a) podle nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem si vědom(a)
důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. Souhlasím se zpracováním svých osobních
údajů pro účely poplatků a daňového řízení pro Obecní úřad Lučice po dobu evidence psa.

V Lučici dne .......................................

..............................................................
vlastnoruční podpis držitele psa

Obecní úřad Lučice
Lučice 90, 582 35 Lučice, tel: 725 896 967, ID datové schránky: 86gapma
e-mail: podatelna@lucice.cz | www.lucice.cz

Obecní úřad Lučice
POUČENÍ
Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně
závazná vyhláška obce Lučice č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. Poplatník je povinen se s těmito předpisy
seznámit.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatník psa je povinen do 15 dnů oznámit správci poplatku:
►Vznik a zánik své poplatkové povinnosti (ze všech chovaných psů). Za splnění ohlašovací povinnosti písemnou
formou se považuje řádné vyplnění formuláře, který je k dispozici u správce poplatku.
►Držení psa, i když je osobou, která je od placení poplatku osvobozena dle zákona. Důvod osvobození musí
poplatník správci poplatku prokázat.
►Každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození.
►Změnu trvalého pobytu nebo sídla.

Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za
započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti.
Poplatek se platí bez výzvy Obecnímu úřadu Luičice.
Poplatek je splatný nejpozději do 28.02. příslušného roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti , je poplatek splatný nejpozději do 15.dne měsíce, který
následuje po měsící, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
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