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PŘIZNÁNÍ K POPLATKU ZE PSŮ
Variabilní symbol

………………………………………………………

Jméno a příjmení držitele psa ……………………………………………...
Datum narození

……………………………………………………...

Trvalé bydliště držitele ………………………………………………………………………………….
…………..

Druhy sazeb - zakroužkujte odpovídající variantu
ze psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v domě
s nejvýše jedním, dvěma nebo třemi byty

200 Kč

b)

ze psa, jehož držitel má trvalý pobyt nebo sídlo v jiném domě
než uvedeném pod písm. a)

800 Kč

c)

ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů anebo poživatel
sirotčího důchodu, a takový držitel má trvalý pobyt v jiném domě než
uvedeném pod písm. a)

200 Kč

a)

Údaje o psu
Plemeno psa

Stáří psa

Pohlaví psa

Datum pořízení psa

Osvobození od poplatku dle čl. 8 Obecně závazné vyhlášky města č. 3/2015
……………………………………………………………………………………………………………………
Potvrzuji, že jsem nezamlčel/a nic, co by mělo vliv na předpis poplatku a jsem si vědom/a právních
následků při uvedení nesprávných údajů.
Ve Varnsdorfu dne: ………………………………
Dílčí předpis

podpis poplatníka: …………………………………
Za správce poplatku

Předpis pro rok
Poučení k přiznání k poplatku ze psa
Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky města Varnsdorf č. 3/2015, o poplatku ze psů, která
nabyla ú činnosti od 1.1.2016, je každá fyzická a právnická o soba, která je držitelem psa (poplatník), povinna podat přiznání k poplatku do 15 dnů od vzniku
poplatkové povinnosti. Na přiznání poplatku musí být uvedeni všichni psi jakéhokoliv druhu, ať byli získáni jakýmkoliv způsobem (přírůstek z vlastního chovu,
koupě, darování, psi zaběhlí, na zkoušku apod.). Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců. Je v zájmu držitele psa, aby každý úbytek (prodej, darování,
přesídlení do jiné obce, uhynutí nebo utracení psa) nebo jinou změnu ohlásil do 15 dnů ode dne úbytku, nebo jiné změny osobně, nebo písemně a tak si zajistil
nárok na eventuální vrácení poměrné části zaplaceného poplatku.

