č.známky:_______

Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Jméno a příjmení vlastníka psa: ____________________________________ Datum narození: __________________
Adresa trvalého bydliště vlastníka psa: ______________________________ čp.______________________________
část obce:_________________________________________________________________________________________
telefon: ______________________________________ email: ______________________________________________
Název a adresa zaměstnavatele (u zaměstnance): _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Veterinář/Stránky s registrací čipu : _______________________________________________

Údaje o psech (vyplní vlastník psa)
pohlaví stáří od kdy
barva
jméno
je pes
pes/fena
psa
plemeno psa
/znamení
držen

Vyplní obecní úřad
Číslo čipu/

roční sazba

tetování

poplatku

poplatková
povinnost
od data

Úlevy a osvobození
Pes užívaný k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazů
ZTP-P č. _____________________________ (úplné osvobození od poplatků)
Pes speciálně vycvičený záchranářský, myslivecké a rybářské stráže (úplné osvobození od poplatků)
/důvod zatrhněte/
Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě.

V Lanžově dne ___________

__________________________________________
vlastnoruční podpis vlastníka psa

Poučení:
Poplatek ze psů upravuje zákon ČNR č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a
vyhláška obce Lanžov č. 03/2010 o místním poplatku ze psů ve znění pozdějších předpisů.
Poplatek ze psů platí fyzická a právnická osoba, která je vlastníkem psa obci příslušné podle místa svého
trvalého pobytu nebo sídla. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatník je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku do 30 dnů ode dne , kdy nastala skutečnost,
která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 30 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou
skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
Přihlásit psa jsou povinni i občané, kteří chovají psa, jenž podle vyhlášky poplatku nepodléhá.
Poplatek je splatný bez vyměření, nejpozději do 31. března každého roku.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, zaplatí poplatník penále ve výši dlužného poplatku.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu s
Nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů - GDPR také ve veřejném zájmu. Předpokládaná doba zpracování je po dobu trvání
poplatkové povinnosti a po dobu lhůty pro stanovení a placení poplatku. Poté budou poskytnuté osobní údaje
předmětem skartačního řízení. Proti tomuto zpracování můžete podat námitku. Více informací o zpracování
osobních údajů najdete na webových stránkách obce Lanžov.

