
Obecne závazná vyhláška Mestyse Krtiny
c. 3 /2007

o místním poplatku ze psu

CI.5
Identifikace psu

Správcepoplatkuvydápoplatníkovíevidencnlznámkupropsabezohledunato,zdapes
poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je neprenosná najiného psa,
i kdyhyšloo psatéhoždržitele.Zastupítelstvo Mestyse Krtiny vydalo dne 10. 12.2007 podle ustanoveni § 14 zákona

c. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znení pozdejšich predpisu a v souladu

s ustanoveními § 10 a § 84 zákona c. 128/2000 Sb., o ohcích, ve znení pozdejších predpisu,
tuto obecne závaznou vyhlášku.

CI.l

CI.6

Vznik a zánik poplatkové povinnosti.
1) Poplatková povinnost vzniká v kalendárním mesíci, ve kterém pes dovrší stán trí mesícu
nebo zapocne držení psa staršího. Poplatek se platí za každý i zapocatý kalendární mesic.
2) Zaníkne-li poplatková povinnost /úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej!,
poplatek se platí í za zapocatý kalendární mesíc.

Výkon správy místních poplatku provádí Úrad mestyse ve Krtinách. Na rízení o poplatcích
se vztahuje zákon c. 33711992 Sb., o správe daní a poplatku, ve znení pozdejších predpisu,

není-Ii zákonem c. 565/] 990 Sb., o místnich poplatcích, ve znení pozdejších predpisu,

stanoveno jinak.

CI.7

Sazba poplatku

CI.3

Poplatník

Poplatek ciní za kalendární rok:

a) za psa

b) za druhého a každého dalšího psa
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,

vdovského a vdoveckého duchodu, který je jeho jediným

zdrojem príjmu anebo poživatel sirotcího duchodu.
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba

uvedená v písmo c)

200,- Kc
250,- Kc

CI.2

Predmet poplatku
50,-Kc

Poplatku podléhají psi starší trí mesicu.
100,- Kc

CI.4

OznamovaCÍ povinnost

CI.8

Splatnost poplatku
1) Poplatekje splatný nejpozdeji do 15. února príslušného kalendárního roku
2) Vznikne-jí pop]a\ková povinnost po tennínu splatnosti,je poplatek splatný nejpozdeji
do 15 dnu ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Poplatek ze psu platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území Ceské republiky.

CI.9
Osvobození

I) Poplatník je povínen oznámit správci poplatku písemne do 15dnú vzníksvé poplatkové
povinnosti, tj. dovršení stárí psa trí mesicu, nebo zapocetí držení psa staršího. Stejným
zpusobem a ve stejné lhuteje poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:

a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s težkým zdravotním postižením, které byl priznán
111.stupen mimorádných výhod podle zvláštního práVIÚho predpisu,

b) osoba provádející výcvik psu urcených k doprovodu techto osob,
c) osoba provozujicí útulek ztizený pro ztracené nebo opuštené psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držeIÚ a používáni psa zvláštní zákon.

2) Povinnost oznámit držcní psa má i osoba, která je od placeni poplatku podle zákona

o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Duvod pro osvobození musí
poplatník správci poplatku prokázat.

CI, 10
3) Poplatník je rovnež povinen oznámit správci poplatku každou skutecnost, která má vliv
na výšijeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnu ode dne,
kdy tato skutecnost nastala.

4) Pri plnení oznamovací povinnosti je poplatník povinen soucasne sdelít správci poplatku
príjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné císlo nebo lCO.

I) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) vcas nebo ve správné výši, vymerí obec

poplatek platebním výmerem. Vcas nezaplacené(neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) cást muže obec zvýšít až na trojnásobek.
Vymerené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhute svoji oznamovací povinnost vyplývající
z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona C.337/1992 Sb., o správe
dani a poplatku, ve znení pozdejších predpisu, muže mu správce poplatku opakovane
uložit pokutu za nepenežité neplnení ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a citovaného
zákona.

CI, 11

I) pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto
obecne závaznou vyhláškou, lze dlužné cástky vymerít nebo domerit do 3 let od konce
kalendárního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2) Byl-li pred uplynutím této lhuty ucinen úkon smerujíci k vymerení nebo domerení
poplatku, beží tríletá lhuta znovu od konce roku, v nemž byl poplatník nebo plátce
o tomto úkonu písemne uvedomen. Vymerit nebo domerít poplatek však lze nejpoz-
deji do ]0 let od konce kalendárního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

CI. 12

Správce poplatku muže na žádost poplatníka z duvodu odstraneni tvrdosti poplatek
nebo jeho príslušenstvi zcela nebo cástecne prominout.

CI, 13
Dnem úcinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecne závazná vyhláška Obce Krtiny c. ]/2007

o mistních poplatcích ze dne 28.3.2007.

Tato obecne závazná vyhláška nabývá úcinnosti dnem vyhlášenÍ.
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