Úřad městského obvodu – Statutární město Pardubice
Městský obvod Pardubice III
Odbor ekonomický a vnitřních věcí – úsek ekonomický

Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice

Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle Obecně závazné vyhlášky
statutárního města Pardubice, a v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů

I.

VS______________

Poplatník

Jméno a příjmení (název u právnické osoby) ___________________________________
Telefonní kontakt _____________________
Rodné číslo ________________________
(příp. datum nar., nebylo-li RČ přiděleno)
Místo pobytu (sídlo u právnické osoby) __________________________________________________
(ulice, čp., město, PSČ)
Adresa pro doručování (vyplnit pouze liší-li se od trvalého bydliště): ___________________________
(ulice, čp., město, PSČ)
________________________________________________________
IČ (vyplnit pouze u právnické osoby nebo u fyzické osoby podnikatele) _________________________
Čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou shromážděny peněžní prostředky z podnikatelské
činnosti (vyplňuje pouze fyzická, nebo právnická osoba, která je podnikatelem) _______________________
Poplatník bydlí v rodinném domě:

ano

ne *)

Poplatník pobírá invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod, který je jediným
zdrojem příjmu poplatníka, nebo dva z těchto důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů
poplatníka:
ano
ne *)
Poplatník pobírá sirotčí důchod:
Poplatník je držitel průkazu ZTP, ZTP/P
Splatnost poplatku:

ano
ne *)
ano
ne *)
1x ročně
2x ročně
Výše poplatku:

(vyplní správce)

II.

Pes

Plemeno ______________________________
Pohlaví

4x ročně

pes

Jméno psa ____________________________

fena *)

Datum narození psa ___________________ Od kdy je pes poplatníkem držen_________________
Pořadí psa v držení téhož držitele ______________

III.

Osvobození nebo úleva na poplatku

(jiné skutečnosti dokládající nárok na úlevu nebo osvobození nebo osvobození od místního poplatku
dle čl. 6 Obecně závazné vyhlášky č. 7/2019, o místním poplatku ze psů):

Prohlašuji, že údaje v ohlášení k místnímu poplatku ze psů jsou úplné a pravdivé.
Potvrzuji, že jsem byl/a informován/a, že informace o zpracování osobních údajů naleznu na http://www.pardubice.eu/urad/mestske-

obvody/mestsky-obvod-pardubice-iii-dubina-drazka nebo jsou k dispozici u příslušného odboru Úřadu městského obvodu
Pardubice III.

V Pardubicích dne ___________________

Podpis držitele psa _____________________

