Městská část Praha 14

Úřad městské části

Odbor řízení ekonomiky a školství odd. místních daní a poplatků


Bratří Venclíků 1073, Praha 9 – Černý Most, 198 00
 281005209,281005289
Bankovní spojení : PPF banka, a.s. č. 19 - 9800050998/6000 (k identifikaci platby je nutno použít variabilní symbol přiděleným správcem poplatku).






Místní poplatek ze psů – ohlášení vzniku poplatkové povinnosti



Jméno a příjmení držitele psa…………………………………Rodné číslo…………………………………

Adresa trvalého bydliště držitele psa: 

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

 a)rodinný dům                                  b)  byt                                                                 ( nehodící se škrtněte ) 


Telefon : ………………………………………………………E-mail : ………………………………………… 

Důchod od : …………………………………………………………………………………………………………

             druh důchodu  ..............................................................................................................................................

vedle důchodu mám stálý příjem : ano – ne ( nehodící se škrtněte )

Právnická osoba:………………………………………………….…IČ:………………………………..

Číslo účtu u peněžního ústavu:……………………………………………………………………………………..




Údaje o psech  (vyplní držitel psa)
              Vyplní Úřad MČ


plemeno psa
pohlaví
pes/fena
stáří psa
datum narození
od kdy
je pes
držen
evidenční
    číslo
  známky
roční sazba
poplatku
poplatková
 povinnost
   od data

částka














































Pes označen čipem číslo: ..................................................očipován  dne .......................
Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se také do evidence chovatelů psů. Magistrátu  hl.m. Prahy (vyhláška 23/2003 § 6 odst. 2). Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou 
po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil. 
Pes označen tetováním číslo ........................... 
Pes převzatý z útulku hl. m. Prahy dne .................... 
(doložit předávacím protokolem z útulku) 
Pes je osvobozen od poplatků po dobu 2 let od převzetí. 
Poučení: 
Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je držitelem psa, městské části Prahy příslušné podle trvalého bydliště nebo sídla poplatníka. 
Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Vznikne-li poplatková povinnost během roku, za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby. 
Nastala-li skutečnost, která má za následek zánik povinnosti platit poplatek, přestává se poplatek platit uplynutím měsíce, ve které k této skutečnosti došlo a poplatník ji prokáže řádným dokladem, v ostatních případech uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost oznámil poplatník správci poplatku. 
Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku na předepsaném tiskopise do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek (§ 4  vyhláška. hl. m.  Prahy č. 23/2003). Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku (úhyn psa, změna držitele psa, změna výše poplatku, změna trvalého pobytu...) 
V případě nesplnění ohlašovací povinnosti ve stanové lhůtě může být uložena pořádková pokuta dle § 247 zákona č. 280/2009 Sb. 
Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž poplatku nepodléhá (útulek, ZTP/P, záchranné brigády, asistenční psi) 
Poplatek se platí  ze psů starších 3 měsíců. Sazby poplatku a podmínky osvobození a úlev od poplatku upravuje vyhláška  hl. m. Prahy č. 23/2003 o místním poplatku ze psů. 
Poplatek je splatný bez vyměření předem, a to nečiní-li více než Kč 600,- ročně, nejpozději do 31. března každého kalendářního roku, činí-li více než Kč 600,- ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého kalendářního roku. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek. 
Poplatek lze platit složenkou, bankovním převodem, nebo v pokladně úřadu Městské části. 
Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem nebo tetováním. 
Chovatel je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hlavního města Prahy. Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele na  adresu : Živnostenský a občanskoprávní odbor, Jungmannova 35/29,11121 Praha 1, telefon 236002254,236002257. 
Ztrátu nebo odcizení evidenční známky je poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku. Známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. 
Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem uvedl/a jsou pravdivé a že jsem si vědom/a důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, neboť za porušení povinností stanovených v zákoně č.565/90 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č.23/2003  Sb. hl. m. Prahy. ., o místním poplatku ze psů, může správce poplatku uložit pokutu podle zákona č.280/2009 Sb., kterým se vydává daňový řád ve znění pozdějších předpisů.
 
V Praze dne:                                         ___________________________________ 


 


