Došlo dne/ č.j.

ÚMČ Brno-Slatina, Budínská 2, 627 00 Brno

Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Jméno a příjmení držitele psa: ________________________________ Rodné číslo: _________________
Adresa trvalého bydliště držitele psa: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
podlaží*: __________ byt číslo*: ___________ telefon: _________________________________________
Číslo účtu u peněž. ústavu (u podnikatelského subjektu) : _____________________________________
Poživatelé invalidního, starobního a vdovského důchodu:
druh důchodu: __________________________________ od roku: __________________________________
Údaje o psech (vyplní držitel psa)
plemeno psa

pohlaví
pes/fena

stáří psa

Vyplní Úřad MČ
od kdy
je pes
držen

evidenční
číslo
známky

roční sazba
poplatku

poplatková
povinnost
od data

Úlevy a osvobození
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního předpisu - držitel průkazu ZTP-P č. ______________
nebo osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu shora uvedených osob
(úplné osvobození od poplatků)
Organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů, držitelé záchranářských psů, o
jejichž osvobození od poplatku požádají záchranné brigády kynologů do 30. 11. předchozího roku na následující rok. (úplné
osvobození od poplatků)

/důvod zatrhněte/
Pes převzatý z útulku provoz. na území St.m. Brna dne: ____________________________________________
(osvobození od poplatků po dobu převzetí)
Osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy - předložit doklad o provozování útulku
(úplné osvobození od poplatků)

Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) pravdivě.

V Brně dne ________________________

__________________________________________
vlastnoruční podpis držitele psa

Poučení:
Poplatek ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a vyhláška Statutárního města Brna
č. 13/2015, o místních poplatcích (ve znění pozdějších předpisů).
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Brna.
Poplatková povinnost vzniká v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se poplatník stal držitelem psa staršího tří měsíců.
Poplatek se platí správci poplatku příslušnému podle místa trvalého pobytu nebo sídla poplatníka.
Od poplatku 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
pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
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Od poplatku jsou dále osvobozeni: organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů, osoby závislé
na pomoci jiné osoby, držitelé psů z útulku po dobu jednoho roku od data jejich převzetí z útulku a držitelé záchranářských psů.

Poplatník je povinen podat ohlášení k poplatku a rovněž oznámit každou skutečnost, která má vliv na jeho výši do 15 dnů ode dne
vzniku poplatkové povinnosti nebo vzniku těchto skutečností. V ohlášení je poplatník povinen sdělit správci poplatku stanovené
údaje.
Poplatník je povinen zaplatit poplatek na účet správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 31. března každého roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 2, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních
měsíců.
Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém změna nastala, nově příslušnému správci.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu příslušný správce poplatek platebním výměrem.
Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu příslušný správce poplatek platebním
výměrem k přímé úhradě. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část poplatků může příslušný správce zvýšit až na
trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Poplatník je odpovědný za to, že pes bude na veřejnosti opatřen evidenční známkou. Ztrátu nebo odcizení evidenční známky je
poplatník povinen oznámit do 15 dnů správci poplatku.
Sazby místních poplatků ze psů v MČ Brno-Slatina - roční sazby
Základní sazba

Sazba za 2. a dalšího psa

1.500,-- Kč

2.250,-- Kč

Bytový dům - držitel starobního,vdovského,
invalidního a sirotčího důchodu

200,-- Kč

300,-- Kč

Rodinný dům

400,-- Kč

750,-- Kč

Rodinný dům v ul. Slatinka

100,-- Kč

750,-- Kč

Rodinný dům - držitel starobního, vdovského,
invalidního a sirotčího důchodu

150,-- Kč

300,-- Kč

1.500,-- Kč

2.250,-- Kč

Bytový dům

Ostatní
Poznámky:

K pojmu „držitel psa“: Obvykle je držitelem psa jeho vlastník, ale mohou jimi být i odlišné osoby.
Splňuje-li poplatník několik podmínek pro určení sazby, platí pro něj při konkurenci sazeb sazba výhodnější.
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