Městský úřad Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36, 373 41 Hluboká nad Vltavou,
tel. 387001322, fax. 387001320, e-mail: sindelarova@hluboka.cz, www.hluboka.cz

OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ
PŘIHLÁŠENÍ PSA DO EVIDENCE
(poplatník podává do 15 dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost)
Ve smyslu článku 4 a 30 Obecně závazné vyhlášky města Hluboká nad Vltavou č. 4/2012, o místních poplatcích,
ohlašuji :
1) Poplatník – držitel psa: ( čl. 2 )
Jméno, příjmení fyzické osoby : ....................................................................................………………......
( název právnické osoby )
Bydliště / sídlo :

.................................................................................................…………………..........

Ulice, číslo popisné : ……………………………………………………………………………………..
Rodné číslo :

......................................………........ ,

IČO : ..........................................…….....

Je poplatník poživatelem důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu ?
Typ důchodu :

ANO *)

NE *)

invalidní / starobní / vdovský / vdovecký /sirotčí *)

Číslo účtu, název peněžního ústavu : ...............................................................………………..................
*) nehodící se škrtněte
2) Držení psi :
Plemeno
psa

evidenční
číslo
známky

Popis psa
stáří

pohlaví

Od kdy je
pes držen

Roční poplatek ( Kč)
K jakému
účelu je pes
vyplní
vyměřen
držen
poplatník
MÚ

Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost. Do 15 dnů je poplatník rovněž
povinen oznámit městskému úřadu každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození.
Poplatek se platí ze psů starších třech měsíců. Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci, držitelé psa, který je mladší šesti měsíců
Povinnost oznámit držení psa má i občan, jehož pes je od poplatků podle této vyhlášky osvobozen. Tuto skutečnost musí doložit.
Poplatník je povinen zaplatit poplatek ze psů bez vyměření při přihlášení psa do evidence V následujících letech je poplatek splatný předem
bez vyměření nejpozději do 1. března každého roku.

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl podle svého nejlepšího svědomí a vědomí a že jsem si vědom důsledků
uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

V ................................................ dne ........................

..………………......................................
podpis držitele psa

