-1-

Před vyplněním si přečtěte poučení (vyhláška)

Trvalé bydliště: Obec: ................................................................... ... čp.: .......................
Přiznání k místnímu poplatku ze psů
1. Jméno a příjmení držitele psa: .......................r. č. (není povinné) ...................................…
Ke dni vzniku poplatkové povinnosti a dále jsem držitelem psa (v mé domácnosti jsou chováni tito psi):
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plemeno psa
popis psa
od kdy je
k jakému účelu
poplatek ročně Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------vědom důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
V Kutrovicích dne: ........................... vlastnoruční podpis držitele psa........................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------POUČENÍ:
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích platná v územním obvodu obce Kutrovice
Obecní zastupitelstvo obce Kutrovice schválilo v souladu s ustanoveními § l4, l6 a 36 zákona ČNR č.367/1990 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením $ l5 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Oddíl I. Základní ustanovení Čl. 1
(1) Obec Kutrovice vybírá mj. místní poplatky: a) poplatek ze psů (2) Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad v Kutrovicích
Oddíl II. Poplatek ze psů Čl. 2 Předmět poplatku (1) Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců.
Čl. 3 Poplatník (1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo
sídlo.
Čl. 4 Oznamovací povinnost (1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 10 dnů nabytí psa do vlastnictví. Po dovršení stáří psa
šesti měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit podle Čl. 8. (2) Povinnost oznámit nabytí psa do
vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto
skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.
(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 10
dnů od jejího vzniku. (4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název
právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem
uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. (5) Vlastník nebo
správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě chované.
Čl. 5 Sazby poplatku (1) Poplatek ze psa činí ročně: a) za prvního psa ..50 Kč, b) za druhého a každého dalšího psa...100 Kč
Čl. 6 Osvobození (1) Poplatek se neplatí ze psů: jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P (zvlášť
těžce postižený s průvodcem). (2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 30. 4. příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod
osvobození trvá. (3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

