Známka č.:

Obecní úřad Libějovice
Libějovice 26, 387 72 Libějovice
IČ: 00667641

Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Jméno a příjmení držitele psa:
Rodné číslo:

Telefon:

Adresa trvalého bydliště držitele psa:

Korespondenční adresa:
(pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu)

Údaje o psech (vyplní držietel psa)
Plemeno psa

Pohlaví
pes/fena

stáří psa

Vyplní úřad
od kdy je
pes držen

evidenční
roční sazba
číslo
poplatku
známky

poplatková povinnost
od data

částka

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě.

V Libějovicích dne:

Vlastnoruční podpis držitele psa

Sazba poplatku:
za prvního psa
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

100,- Kč
250,- Kč

osvobození
od poplatku

Poučení:
Poplatek ze psů upravuje §2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška Obce
Libějovice č. 2/2017 o místních poplatcích
Poplatek ze psů platí držitel psa.
Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.
Poplatek ze psů platí ze psů starších 3 měsíců.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, jejího
vzniku.
Zánik poplatkové povinnosti je držitel psa povinnen ohlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy došlo k zániku poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.Při splnění ohlašovací povinnosti
majitel obdrží od správce poplatku evidenční známku, která je nepřenosná na jiného psa, a to i v případě, že
jde o psa téhož držitele.
Poplatek je splatný do 30.3. příslušného kalendářního roku.
Osvobození od poplatku:
osvobozen je držitel psa, který je
1. osoba nevidomá, bezmocná a ososba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P
podle zvláštního právního předpisu
2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob s průkazem ZTP/P
3. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
4. osoba, které stanoví povinnost držení a popužívání psa zvláštní právní předpis
5. držitel prvního psa trvale žíjící na vymezených místech (samotách vzdálených od souvisle zastavěného území
více než 500m) tj.: Lomec 53,60,62,63, Nestanice 55, ev. č. 17, Černěveský Háj 28 a 29, Černěves -Malovičky
30 a 31
6. neodvolatelně jemu svěřen obcí Libějovice (pes nalezený) na dobu 2 let od svěření
Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 31.12.2017

