Správce místního poplatku: Obecní úřad Háj u Duchcova, Kubátova 155, 417 22 Háj u Duchcova
Tel: 417837248,
E-mail : podatelna@ouhaj.cz

Přiznání k místnímu poplatku ze psů
předpis běž roku:
předpis nás. roku:

…………………………
číslo poplatníka:
Ke dni vzniku poplatkové povinnosti a dále jsem držitelem psa ( v mé domácnosti jsou chováni tito psi):

Údaje o poplatníkovi:

Poplatník: *)

Rodné číslo:

a) fyzická osoba
b) právnická osoba se sídlem
na území obce

Jméno a Příjmení:
Ulice, č.p./byt č.
PSČ:

c) je důchodce
Háj u Duchcova

d) je osvobozen (doložit
dokladem)

Zaměstnavatel:
Bankovní spojení :

Údaje o psovi:
Plemeno psa

Evidenční popis psa
číslo
známky

stáří

barva

pohlaví

Od kdy je
pes držen

Roční
poplatek v
Kč

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl podle nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem si vědom důsledků v případě uvedení
nepravdivých nebo neúplných údajů.
V Háji u Duchcova

dne
vlastnoruční podpis držitele psa

Poznámka:
POVINNOSTI CHOVATELŮ:
Poplatník je povinen podat přiznání k poplatku ze psa do 15 dnů ode dne nabytí psa do vlastnictví bez ohledu stáří psa. Nesplní-li tuto
povinnost, může mu být uložena pokuta podle § 37 zákona č. č. 337/1992 o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Splatnost poplatku je obecně závaznou vyhláškou města o místním poplatku ze psů stanovena jednorázově na 30.6. kalendářního
roku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v čas nebo ve správné výši, zvýší mu správce daně poplatek splatný v běžném roce na trojnásobek.
Nezaplatí-li vyměřený nedoplatek na místním poplatku ve stanovené náhradní lhůtě, bude správce daně vymáhat poplatek v rámci daňové
exekuce.
Rovněž do 15 dnů je poplatník povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
Vybírání místního poplatku ze psa se řídí podle platné obecně závazné vyhlášky Obce Háj u Duchcova o místním poplatku ze psů, vydané
v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb, o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
Vymáhání poplatku spadá pod zákon č. 337/1992 o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že důchodové dávky jsou jediný zdroj mého příjmu, nejsem pracující důchodce.
V Háji u Duchcova dne ……………

Před vyplněním si přečtěte poučení na druhé straně

Podpis:…………………

