Přiznání k místnímu poplatku ze psa
(na základě obecně závazné vyhlášky obce Milín – č. 2/2019)
1. Jméno a příjmení/název právnické osoby-vlastníka psa:
………………………………………………………………………………………………….
2. Trvalé bydliště nebo sídlo právnické osoby:
………………………………………………………………………………………………….
3. Datum narození, nebo IČ a kontakt:
……………………, kontakt (telefon, mail) …………………………………………………...………
4. U právnické osoby číslo účtu: ………………………………………………………………
5. Kategorie vlastníka psa (zakroužkujte pouze 1 variantu):
a) majitel (nebo uživatel) rodinného domu
b) uživatel bytu v obytném domě – sídliště
c) držitelem psa je osoba starší 65 let
d) držitel psa je osvobozen, viz níže (viz. obecně závazná vyhláška. č. 2/2019 čl. 6)

7. Počet chovaných psů starších 3 měsíců:

a) jeden pes
b) dva a každý další pes – počet: ……….

Osvobození od poplatků:
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována
za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je
držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.
Od poplatku se dále osvobozuje držitel psa, který převzal psa z útulku nebo od obce Milín, a to po
dobu 1 roku ode dne převzetí.
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1 a 2 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit
ve lhůtě do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená
nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

Vyhlášku č. 2/2019 - naleznete na www.milin.cz na Úřední desce ve vyhláškách a nařízeních.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku a do 30. dne následujícího
měsíce po vzniku nové povinnosti (pes pořízený v průběhu roku nebo který dosáhl věku 3 měsíců a nebyl
zatím ohlášen).
Nesplní-li poplatník svoji poplatkovou nebo oznamovací povinnost včas, lze poplatek navýšit až
trojnásobně.
Poplatníci jsou povinni hlásit písemně jakékoliv změny ovlivňující výši poplatku (pořízení nového psa,
úhyn psa atd.), jakmile tyto změny nastanou.

Datum a podpis majitele psa: ……………………………………….

