OBEC KYNCEĽOVÁ, Kynceľová 39

DP1

OZNÁMENIE - fyzické osoby
vznik - zmena daňovej povinnosti k dani za psa
Dátum vzniku / zmeny

VZNIK daňovej povinnosti
ZMENA daňovej povinnosti

Meno psa

Zdaňovacie obdobie

1. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI: (údaje o vlastníkovi, držiteľovi psa)
Titul 1

Priezvisko

Meno

Rodné číslo

Titul 2

Rodné priezvisko

Dátum narodenia

fyzická osoba podnikajúca vyplní
aj obch.meno, pridelené IČO, DIČ

Obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľ, živnostník
IČO:
DIČ:

1.1. Adresa trvalého pobytu daňovníka / adresa sídla podnikateľa, resp. živnostníka
Ulica

Orientačné č.

P.O.Box

Súpisné č.

PSČ

E-mail

Mesto

Telefón

Mobil

1.2. Adresa prechodného pobytu daňovníka / adresa na ktorú sa budú doručovať písomnosti správcu dane
Ulica

2.

Orientačné č.

Súpisné č.

PSČ

Mesto

ÚDAJE O MIESTE DRŽANIA (CHOVANIA) PSA NA ÚZEMÍ MESTA: ( uvedie sa adresa, kde sa pes chová)

rodinný dom

bytový dom

Ulica

chata

podnikateľský objekt

Orientačné č.

Súpisné č.

iná nehnuteľosť - uviesť

Číslo bytu

PSČ

Mesto

Banská Bystrica
3. ÚDAJE O PREDMETE DANE: (evidenčný list psa)
Dátum narodenia psa

Vek psa (roky a mesiace)

Dátum nadobudnutia psa

Plemeno psa

Farba psa

Pohlavie psa

Výška v kohútiku

Spôsob nadobudnutia psa
kúpou

darovaním

z útulku

prisvojením

Tetovacie / čípové číslo

vlastný chov

inak (uviesť ako ...)

Výcvik psa
základný

dobrý

skúška z výkonu

vodiaci

doklad totožnosti

4. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE
Číslo preukazu ŤZP, ŤZP/S

Výcvik vodiaceho psa

Umiestnenie v útulku

Chov na vedecké účely

Poznámka: doložiť kópiu preukazu vrátane potvrdenia, dokladu o špeciálnom výcviku vodiaceho psa, potvrdenie útulku alebo potvrdenie
príslušnej veterinárnej správy, ktorá vykonáva pokusy na zvieratách na základe akreditácie

ČESNÉ VYHLÁSENIE
Čestne vyhlasujem, že môj pes je nepretržite chovaný a držaný v nehnuteľnosti - v rodinnom dome. Na základe
tejto skutočnosti si uplatňujem nárok na zníženie sadzby dane za psa podľa platného všeobecne záväzného
nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.

V Banskej Bystrici dňa

.............................

Podpis daňového subjektu ...................................

Poznámka: daňový subjekt, ktorý nemá trvalý pobyt na adrese rodinného domu v ktorom sa pes drží, v prípade uplatnenia zníženia dane za psa,
je povinný doložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti rodinného domu.
Tento súhlas sa nevyžaduje, ak daňový subjekt je vlastníkom, resp.spoluvlastníkom nehnuteľnosti (rodinného domu) v ktorom sa pes drží.

dátum

podpis daňovníka (pečiatka)

Daňovník svojím podpisom potvrdzuje, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú uvedením
nepravdivých alebo neúplných údajov.

EVIDENČNÁ ZNÁMKA PSA
Číslo známky

Vydaná dňa

Známku vydal - zamestnaec MsÚ

..............................................
podpis daňovníka pri prevzatí známky

