MĚSTSKÝ ÚŘAD ROZTOKY
Náměstí 5. května 2, 252 63 Roztoky
tel.: 220 400 211 e-mail: mu@roztoky.cz

datová schránka: ticbbnc

www.roztoky.cz

ODBOR FINANCÍ
PŘIHLÁŠENÍ K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ v.s.
Jméno držitele psa

……………………………………………………………

Trvalé bydliště

……………………………………………………………

Datum narození

……………………………………………………………

Rodné číslo:

…………………………………………………………….

Telefon

………………………………………….………………..

Email

……………………………………………………………

Datová schránka-FYZICKÝ OSOBA, ID č……………………………………………………..
(pozor ne podnikající fyzická osoba)
Plemeno +čip

Číslo
známky

Nová
známky

pohlaví

stáří

Od kdy je
držen

poplatek

Úlevy a osvobození (dle obecně závazné vyhlášky Města Roztoky o místních
poplatcích): zaškrtněte
Dovršení 65 let věku

držitel průkazu ZTP, ZPT/P

Pes převzatý z útulku-předávací protokol:

………………………………………………………………

Jiný důvod osvobození:

…………………………………………………………..…..

Upozornění:
Poplatek se platí od 3 měsíců stáří psa. Poplatník je povinen psa přihlásit do 15 dnů ode dne nabytí
psa.
Do 15 dnů je poplatník povinen hlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, a dále pak
skutečnosti podstatné pro evidenci poplatku (ztráta známky, změna bydliště apod.).
Do 15 dnů je poplatník povinen hlásit skutečnosti rozhodné pro zánik poplatkové povinnosti, a to
písemně.
Při přihlášení bude vydána zdarma evidenční známka, která je pro další psy nepřenosná.
IČO: 24 16 10
DIČ: CZ – 00 24 16 10
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Roztoky
Číslo účtu: 0388041369/0800

Ústředna:

220 400 211
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Držitel by měl zajistit, aby známka byla u psa viditelně nošena.
Poplatník je povinen zaplatit poplatek nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

POUČENÍ
Místní poplatky upravuje zákon č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
obecně závazná vyhláška města Roztoky.
Správa místních poplatků se dále řídí zákonem 280/2009 Daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
V případě nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (ohlašovací povinnost) může správce poplatku
uložit pokutu ve smyslu ustanovení zákona 280/2009 daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů
§247/a.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od
poplatku ve lhůtě podle odstavce 3, §14a, zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.
Poplatník, který uplatňuje nárok na sníženou sazbu (dovršení 65 let věku, držitel průkazu ZTP,
ZTP/,osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, pes z útulku a další dle patné
vyhlášky města…. ) musí tuto skutečnost doložit.
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt
nebo sídlo v městě Roztoky.

Prohlašuji, že údaje, které jsem v tomto tiskopise uvedl/a, jsou úplné a pravdivé.

V Roztokách dne:

Podpis držitele psa

Vámi poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením )EU) 2016/679
(GDPR) o ochraně osobních údajů.
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