Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Jméno a příjmení
(název firmy) držitele psa:
Trvalý pobyt (sídlo firmy) držitele psa:

Rodinný dům

Rodné číslo
(IČ):

Telefon:

ANO - NE

Poživatelé invalidního, starobního, vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu:
od roku:
druh důchodu:
Vedle důchodu mám ještě příjem:
ano - ne
Údaj ověřen z rozhodnutí ČSSZ o vyměření důchodu. Ověřila:
Údaje o psech (vyplní držitel psa)
plemeno psa

pohlaví
pes/fena

stáří
psa

Označení psa mikročip. dne:
Tetovací číslo:

od kdy je
pes
držen

Vyplní Úřad MČ Praha 8
evidenční
roční sazba
číslo
poplatku
známky

poplatková
povinnost od
data

částka

Registrace u ZIO MHMP dne:

Úlevy a osvobození
Držitelem psa je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením která je držitelem
průkazu ZTP/P č,:
osoba provádějící výcvik psů určených
k doprovodu těchto osob
Služební pes sloužící Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičený záchranářský a lavinový pes, jehož
držitel je členem Svazu záchranných brigád
(důvod zvýrazněte)
Uživatel honitby, kterému zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy
Pes převzatý z útulku provoz. na území hl. m. Prahy dne:
(osvobození od poplatků po dobu 2 let od převzetí)
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl jsou pravdivé a že jsem si vědom důsledků v případě uvedení
nepravdivých nebo neúplných údajů, neboť za porušení povinností stanovených v zákoně č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 23/2003 Sb.hl.m.Prahy, o místním
poplatku ze psů, ve znění pozdějších úprav, může správce poplatku uložit pořádkovou pokutu podle
zvláštního právního předpisu ( § 247 zák.č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

V Praze dne
vlastnoruční podpis držitele psa

Poučení
Místní poplatek ze psů je upraven v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů a vyhláškou č. 23/2003 Sb. hl.m.Prahy, ve znění pozdějších úprav, o místním
poplatku ze psů.
Správa poplatku je upravena v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Poplatek za psa platí držitel psa obci v místě svého trvalého pobytu. Držitelem psa je fyzická
nebo právnická osoba. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za
následek vznik povinnosti platit poplatek.
Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit
uplynutím měsíce, ve kterém k této skutečnosti došlo.
Poplatník je povinen splnit ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek.
Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
Při přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku.
Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle citované vyhlášky poplatku
nepodléhá.
-

-

Sazba poplatku je 1.500,-- Kč za jednoho psa ročně a 2.250,-- Kč za druhého a každého
dalšího psa.
Sazba poplatku za psy chované v RD je 300,-- Kč ročně za jednoho psa a 600,-- Kč za
druhého a každého dalšího psa.
Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí sazba poplatku
200,-- Kč ročně za jednoho psa a 300,-- Kč za druhého a každého dalšího psa.
Poplatek je splatný bez vyměření předem a to:
a) nečiní-li více jak 600,-- Kč ročně, nejpozději do 31.března každého roku
b) činí-li více než 600,-- Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.března
a 31. srpna každého roku

-

Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazu ZTP/P. Dále
jsou od poplatku osvobozeni držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území
hl.m.Prahy, po dobu 2 let od převzetí.

-

Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi,
který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu
s platnou vyhláškou ( do 30 dnů od data čipování ). Na úlevu od poplatku má poplatník nárok
ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

