POPLATEK ZA PSA
Místní poplatek ze psů
Kdo platí poplatek?
-

fyzická osoba, která je držitelem psa a která má ve městě přihlášený trvalý pobyt,
v případě cizinců přechodný pobyt
právnická osoba, která je držitelem psa a která má ve městě sídlo

Do kdy musím poplatek uhradit?
Splatnost poplatku je 31. března.
Pokud je poplatek vyšší jak 500 Kč, je rozdělen do 2 splátek se splatností 31. března a 30. září.
Pokud nedodržíte datum splatnosti, můžeme poplatek navýšit o sankci.

Jak se k poplatku přihlásím?
Vyplněním formuláře Přihláška psa, který odevzdáte v kanceláři místních poplatků městského
úřadu.

Jakou částku budu platit?
V obecně závazné vyhlášce jsou vypsány sazby poplatku. Poplatek je vázán na trvalý pobyt,
nikoli na reálné místo držení psa. Pokud máte trvalý pobyt v obytném domě, ale žijete se psem
v rodinném domě, Vaše sazba je z obytného domu.

Jak můžu poplatek zaplatit?
-

-

hotově
o na poště – začátkem března a září posíláme složenky
o v kanceláři místních poplatků městského úřadu
převodem na účet
o začátkem března a září posíláme složenky, kde jsou uvedeny údaje k platbě
(částka, číslo účtu, variabilní symbol), popř. vám údaje sdělíme na základě
dotazu
o BEZ VARIABILNÍHO SYMBOLU NELZE PŘIŘADIT PLATBU KE
KONKRÉTNÍ OSOBĚ!

Kde najdu kancelář místních poplatků?
V budově bývalé Univerzity na adrese Solnická 777, 1. patro, dveře č. 158.

Jaké změny musím ohlásit?
Na úřední desce a na internetových stránkách města najdete okruh údajů, které si zjistíme sami
(hlavně z evidence obyvatel) a není proto třeba je ohlašovat.
Ohlásit je nutné např.:
-

úhyn psa
změnu držitele (v případě úmrtí, změny trvalého pobytu,…)
změnu příjmení, změnu korespondenční adresy

Mám nárok na osvobození, jak mám postupovat?
Nárok je potřeba doložit dokladem, v kanceláři místních poplatků Vám sdělí, o jaký doklad se
jedná pro dané osvobození. Po předložení platného dokladu v kanceláři místních poplatků
budete od poplatku osvobozeni.
JE NUTNÉ DODRŽET TERMÍN PRO DOLOŽENÍ DOKLADU! V obecně závazné
vyhlášce jsou uvedeny termíny, do kdy je poplatník povinen ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození. V případě jejich nedodržení právo na osvobození zaniká v daném kalendářním
roce. Pokud doložíte doklad po termínu, počítá se jako podklad pro osvobození následující rok.

Kterými zákony se řídí poplatek za psa?
-

Obecně závaznou vyhláškou města č. 4/2019, o místním poplatku ze psů
Zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
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