ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – DOLNÍ CHABRY
Odbor daní a poplatků, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha –Dolní Chabry
IČO 00231274 Tel: 283 851 272 IDS: ztib27j

OHLAŠOVACÍ POVINNOST - ODHLÁŠENÍ PSA
POPLATNÍKA K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ
stanovená § 4 vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, v platném znění, a registrační (poplatková)
povinnost podle § 14a zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění:

správce místního poplatku: Gabriela Chamrová, tel. 722 97 47 65, podatelna@dchabry.cz
jméno a příjmení poplatníka,
obchodní firma, popř. název
adresa trvalého bydliště nebo
sídla
IČ/rodné číslo
telefon a/nebo e-mail

pes – číslo přidělené evidenční známky

Důvod zániku poplatkové povinnosti (zakroužkujte, příp. vyplňte):
A) ÚHYN PSA

Veterinární zpráva

ANO

NE

B) PŘIHLÁŠENÍ K TRVALÉMU POBYTU MIMO ÚZEMÍ MČ PRAHA-Dolní Chabry
adresa nového trvalého
bydliště
C) ZMĚNA DRŽITELE
nový držitel

Pro případ, že na mém osobním poplatkovém účtu existuje ve smyslu ust. §
154 a § 155 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, vratitelný
přeplatek, žádám tímto o jeho vrácení (zakroužkujte a doplňte)
A) BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM NA ÚČET Č.

B) NA ADRESU

datum:

podpis / razítko:

Tiskopis bude použit pouze pro potřebu pracovníků agendy daní a poplatků k zanesení údajů do počítače.
S uvedenými údaji bude nakládáno dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.
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ZÁZNAMY SPRÁVCE MÍSTNÍHO POPLATKU
(nevyplňujte)
K dnešnímu dni je na osobním poplatkovém účtu poplatníka evidován:
NEDOPLATEK

PŘEPLATEK

Evidenční známka byla vrácena

Kč

ve výši

ANO

NE

Tiskopis bude použit pouze pro potřebu pracovníků agendy daní a poplatků k zanesení údajů do počítače.
S uvedenými údaji bude nakládáno dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

