OHLAŠOVACÍ KARTA POPLATNÍKA – Obecnímu úřadu Cetenov
k místnímu poplatku ze psů v obci Cetenov
podle Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 platné od 1. 1. 2020
POPLATNÍK
Jméno a příjmení (název u právnické osoby):
Rodné číslo (IČ u právnické osoby):
Trvalé bydliště (sídlo u právnické osoby):
Faktické bydliště (vyplnit pouze liší-li se od trvalého bydliště):
Telefonní kontakt/Email:
Čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou shromážděny peněžní prostředky z podnikatelské
činnosti (vyplňuje pouze fyzická, nebo právnická osoba, která je podnikatelem):
Poplatník má nárok na osvobození** od poplatku*:
(v případě zaškrtnutí varianty ANO je nutné doložit)

ANO - NE

První přihlášený pes na poplatníka k místnímu poplatku v obci Cetenov *:

ANO - NE

______________________________________________________________________________
PES
Plemeno:
Jméno psa:
Pohlaví*:

PES - FENA

Datum narození psa:

Od kdy je pes poplatníkem držen:

Zbarvení:

Zvláštní znamení:

Označení*:

ANO – NE

Přiložena fotografie*:

Typ*: ČIP – TETOVÁNÍ

číslo:…………………………………

ANO – NE

Případné další informace:
______________________________________________________________________________
Prohlašuji, že údaje uvedené v ohlašovací kartě poplatníka jsou úplné a pravdivé.
V Hrubém Lesnově dne:

Podpis poplatníka:

______________________________________________________________________________
VYPLNÍ SPRÁVCE POPLATKU (OÚ Cetenov)
Přidělené číslo známky:

Výše poplatku:

Zpracováno dne:

______________________________________________________________________________
* nehodící se škrtněte
** Osvobození
(1) 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 (§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích).
(2) Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě
do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká (dle 8 § 14a odst. 6
zákona o místních poplatcích)

