MĚSTSKÝ ÚŘAD KOŠŤANY
Teplická 297, 417 23 K o š ť a n y
Tel.: 417 568 183, 417 568 477, e-mail: mesto@kostany.cz, IDDS: yixbdis

PŘIHLÁŠKA K POPLATKU ZE PSA

dle „Obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 ze dne 16.10.2019
o místním poplatku ze psů“ platné v územním obvodu města Košťany
Držitel psa:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………….
Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………………
Datum narození: …………………………….

Popis psa:
Druh psa (rasa, barva,
pohlaví)

Stáří

Známka č.

Datum od
kdy je pes
držen

K jakému účelu je pes držen

Prohlášení žadatele:
V souladu s Nařízením EP a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ve znění pozdějších předpisů,
dávám svolení k nakládání s údaji o mé osobě ve věci projednání mé záležitosti, a to jen na
dobu nezbytně nutnou k vyřízení této věci.
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) podle nejlepšího vědomí a svědomí a že jsem si
vědom(a) důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů a nutnosti nahlásit
správci daně všechny změny zde uvedených skutečností a to do 15 dnů od jejich vzniku.

Datum: ……………………………….

Podpis držitele psa: ………………………………

Čestné prohlášení pro držitele, který je poživatel důchodu:
Prohlašuji tímto, že jsem poživatelem pouze jednoho důchodu, a to starobního (invalidního,
vdovského, vdoveckého a sirotčího), a je mým jediným zdrojem příjmů. Pokud tato
skutečnost zanikne, oznámím toto do 15 dnů ode dne změny na MěÚ Košťany.
Datum: …………………………

Podpis poživatele důchodu: ……………………………

Sazba poplatku činí za kalendářní rok:

za každého psa

a) ze psa

400 Kč

b) ze psa, jehož držitelem je poplatník, u kterého zákon stanoví nižší hranice
nejvyšších sazeb1),2)

200 Kč

tj. poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu
2)
tj. nejvýše 200 Kč za prvního a 300 Kč za druhého a každého dalšího psa
1)

