
          Přiznání k místnímu poplatku ze psa

dle oddílu II. obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 - O místních poplatcích

1. Základní údaje o držiteli psa:

Příjmení a jméno / název:

Datum narození / IČ:       Telefon:

Adresa / Sídlo:

2. Základní údaje o držených psech:

          Plemeno psa Pohlaví Stáří psa Od kdy je Číslo evidenční Roční sazba Poplatková
(pes/fena) pes držen známky poplatku povinnost od data

Veškeré údaje jsem uvedl(a) podle nejlepšího vědomí a svědomí a jsem si vědom(a) důdledků v případě uvedení
nepravdivých nebo neúplných údajů.

V Českém Brodě dne
            Podpis držitele psa

POUČENÍ
Poplatek ze psa platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa, obci příslušné podle místa svého trvalého pobytu 
nebo sídla. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do držení. Povinnost oznámit nabytí psa 
do držení má i občan, jehož pes je od poplatku osvobozen.
Poplatek za psa staršího 3. měsíců činí ročně: 
1. a) za prvního psa v rodinném domě 250 Kč, v domech ostatních 500 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domě 375 Kč, v domech ostatních 750 Kč,
2. a) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu,

 který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu 120 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa 180 Kč,

3. a) za prvního psa držitele v místní části Liblice, Štolmíř a Zahrady 100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v místní části Liblice, Štolmíř a Zahrady 150 Kč.

Osvobození od poplatku: 1. držitelé průkazek ZTP/P
2. držitelé psů osvojených z útulku

Splatnost: - poplatek do 250 Kč uhradit do 30.6. každého roku
- poplatek nad 250 Kč ve dvou stejných splátkách do 30.6. a druhá splátka do 30.9.
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