Obec Krasonice

Obecn závazná vyhláška
. 4 / 2010
O MÍSTNÍM POPLATKU
ZE PS
Zastupitelstvo obce Krasonice se na svém zasedání dne 12.3.2010 usneslo vydat na základ § 14
odst.2 zák. . 565/1990Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis ., a v souladu s § 10
písm.d) a § 84 odst. 2, písm.h) zákona .128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších
edpis , tuto obecn závaznou vyhlášku:
l. 1
Úvodní ustanovení
1. Obec Krasonice touto obecn závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek ze ps
“poplatek”).

(dále jen

2. Správu místního poplatku provádí Obecní ú ad Krasonice (dále jen ”správce poplatku”)
l. 2
Poplatník, p edm t poplatku
Osoba poplatníka a p edm t poplatku jsou ur eny v § 2 zákona . 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve zn ní pozd jších p edpis 1).
a) Poplatníkem dle této vyhlášky je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na území obce Krasonice;
b) Poplatek se platí ze ps starších t í m síc ;
l. 3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemn nebo ústn do protokolu vznik a zánik
poplatkové povinnosti do 15 dn .
2.

i pln ní ohlašovací povinnosti je poplatník, jde-li o fyzickou osobu, povinen sd lit správci
poplatku p íjmení, jméno, rodné íslo, adresu trvalého pobytu, adresu bydlišt pokud je od adresy
trvalého pobytu odlišná, nebo, jde-li o právnickou osobu, název, sídlo a I . Fyzická nebo
právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovn ž ísla ú
u pen žních ústav ,
na nichž jsou soust ed ny pen žní prost edky z její podnikatelské innosti.

3. Poplatník je rovn ž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dn jakékoliv zm ny v ohlášených
skute nostech.
l. 4
Sazba poplatku
Poplatek za prvního a každého dalšího psa téhož držitele iní 60,-- K za kalendá ní rok.
l. 5
Splatnost poplatku
1. Poplatek je splatný nejpozd ji do 30. dubna p íslušného kalendá ního roku.
2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozd ji do 30 dn
ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

l. 6
Identifikace ps
Správce poplatku vydává poplatníkovi p i pln ní ohlašovací povinnosti eviden ní známku pro psa,
s ozna ením “Obec Krasonice + eviden ní íslo psa”. Známka je nep enosná na jiného psa.
l. 7
Osvobození
Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s t žkým zdravotním postižením, které byl p iznán III. stupe
mimo ádných výhod podle zvláštního právního p edpisu,
b) osoba provád jící výcvik ps ur ených k doprovodu t chto osob,
c) osoba provozující útulek z ízený obcí pro ztracené nebo opušt né psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní p edpis.
l. 8
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku v as nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona .
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis 2).
l. 9
Zrušovací a p echodné ustanovení
1.

Zrušuje se Obecn závazná vyhláška . 3/2004 ze dne 15.10. 2004, o místních poplatcích.

2.

Na právní vztahy vzniklé p ede dnem nabytí ú innosti této obecn závazné vyhlášky se vztahují
ustanovení dosavadní obecn závazné vyhlášky.
l. 10
innost
Tato obecn závazná vyhláška obce nabývá ú innosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Josef Jahoda
místostarosta

1)
2)

Ing. Pavel Veselý
starosta

Poplatek ze ps platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na
území eské republiky. Poplatek se platí ze ps starších 3 m síc .
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) v as nebo ve správné výši, vym í obec poplatek platebním vým rem.
as nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) ást m že obec zvýšit až na trojnásobek.
Vym ené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Vyv šeno na ú ední desce dne: 14.3.2010
Sejmuto z ú ední desky dne:

29.3.2010

