Přiznání k místnímu poplatku ze psa
(na základě zákona o místních poplatcích – č. 565/1990 Sb.)
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):
a) majitel rodinného domu
b) uživatel bytu v obytném domě – sídliště
6. Ekonomické postavení vlastníka psa (zakroužkujte):
a) poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným
příjmem
b) ostatní
7. Počet chovaných psů starších 3 měsíců:

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

8. Zvláštní využití psa (osvobození od poplatků):
a) pes určený k hlídání objektů nesloužících k bydlení
b) pes se služebním výcvikem – nutno doložit osvědčením o výcviku
c) pes člena mysliveckého sdružení – nutno prokázat se průkazem
d) osoba nevidomá a s těžkým zdravotním postižením – nutno doložit průkaz ZTP
e) pes převzatý z útulku nebo od obce Milín – po dobu jednoho roku
9. Poplatek v Kč podle obecní vyhl. č. 2/2013 o místních poplatcích (doplní OÚ): …………
Číslo známky: ………….
Informace k přiznání poplatku ze psa:
Po dovršení stáří psa tří měsíců je vlastník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit.
Povinnost přihlásit psa má i občan, jehož pes je od poplatku osvobozen (viz bod č. 8 výše).
Výši poplatku uvádí místní vyhláška č. 2/2013 - najdete na www.milin.cz na Úřední desce ve
vyhláškách a nařízeních.
Splatnost poplatku: a) činí-li výše poplatku do 500 Kč do 1. května každého roku
b) činí-li více než 500 Kč, je možno zaplatit ve dvou stejných splátkách,
vždy nejpozději
do 1. května a 1. října každého roku
Nesplní-li poplatník svoji poplatkovou nebo oznamovací povinnost, lze poplatek vyměřit do tří let od
konce kalendářního roku, ve kterém tato povinnost vznikla.
Poplatníci jsou povinni hlásit jakékoliv změny ovlivňující výši poplatku (pořízení nového psa, úhyn
psa atd.), jakmile tyto změny nastanou.
Datum a podpis majitele psa: ……………………………………….

