Městský úřad v Unhošti, Václavské nám. 44, 273 51 Unhošť

Přihlášení k místnímu poplatku ze psů
1) Držitel psa:

příjmení a jméno fyzické osoby
nebo název právnické osoby

datum narození
nebo IČ

adresa trvalého bydliště fyzické osoby (město, ulice, čp. nebo ev.)
nebo sídla právnické osoby

kontaktní spojení
(telefon, mail, ...)

Je pes umístěn v Unhošti na jiné adrese než na výše uvedené adrese?: *) ano

ne

Pokud ano, uveďte tuto adresu: ......................................................................................................................
Je držitel psa důchodce?: *)

ano

ne

Pokud je držitel psa důchodce,
má kromě důchodu další příjem?: *)

ano

ne

Pokud je další příjem, uveďte druh tohoto příjmu: .....................................................................................
Má držitel psa průkazku ZTP/P?: číslo průkazky: ........................................, platnost do: ...........................
Je držitel psa osvobozen od poplatku?: *)

ano

ne

Druh nemovitosti : *)

byt

dům

chata

2) Údaje o psech:
plemeno psa

stáří psa ke dni
přihlášení

od kdy je pes držen

číslo
známky

výše
poplatku

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem si vědom důsledků v
případě, že by uvedené údaje byly nepravdivé nebo neúplné.
V Unhošti, dne: ...........................................

..................................................
podpis držitele

*) zakroužkujte správnou variantu, nehodící se přeškrtněte
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 7 dnů ode dne jejího
vzniku, tj. ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro
ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Přihlášeno dne

Variabilní symbol Částka Kč

Podpis

