Obec Losiná

Losiná 11, 332 04, Nezvěstice, okr. Plzeň-město

OHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ
vyplňte hůlkovým písmem nebo strojem

PŘIHLÁSIT POPLATNÍKA fyzickou osobu:
příjmení a jméno

rodné číslo

trvalý pobyt

telefon

PŘIHLÁSIT POPLATNÍKA právnickou osobu:
název firmy

sídlo firmy

IČO

číslo účtu

telefon

Případně další adresa pro doručování

POPIS PSA:
jméno psa

pohlaví

plemeno

barva

datum narození

tetování / číslo čipu

Od kdy je pes držen: ____________________
Skutečnosti mající vliv na osvobození od poplatku*:
 kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod
 osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
 osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (lovecký pes)
Uvedené skutečnosti rozhodné pro poskytnutí úlevy je nutno doložit doklady!

Datum podání_______________

*zaškrtněte podle skutečnosti

_______________________
podpis poplatníka

ODHLÁŠENÍ PSA Z REGISTRACE:
Pes odhlášen dne

Pes odhlášen ke dni:

Ověřil: ____________________

Důvod odhlášení:

Podpis poplatníka_________________________

Obecné informace
Další informace získáte:
Obec Losiná, Losiná 11, 332 04 Nezvěstice
Věra Lišková, správa místních poplatků
Tel: 377 916 216, e-mail: obec@losina.cz , www.losina.cz

Odevzdání registrace

Registraci k místnímu poplatku ze psů lze odevzdat osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních
hodinách Po a St v době 8:00 – 12:00 a 18:00 – 20:00 hodin, v ostatních dnech po domluvě.
Pokud bude registrace zaslána poštou, je nutné úředně ověřený podpis plátce poplatku.
Úhrada místního poplatku za komunální odpad
Poplatníci jsou:
- Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
- Právnická osoba, která má v obci sídlo
Osvobození od poplatku je 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
- osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
Splatnost poplatku je stanovena do 31.5. běžného roku.
Ostatní informace jsou zveřejněny na internetových stránkách obce (Obecně závazná vyhláška
obce o místním poplatku ze psů).

