OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE HVOZDEC
č. 2/2011,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Hvozdec se na svém zasedání dne 25.2.2011 usnesením č. 8/1/2011
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

Obec Hvozdec touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

(2)

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Článek 2
Poplatník a předmět poplatku
(1)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Hvozdec. 2

(2)

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. 3

Článek 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1)

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v
den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2)

V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého
pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. 4

(3)

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se
poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
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§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“)
2
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

Článek 4
Ohlašovací povinnost
(1)

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30
dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své
poplatkové povinnosti.

(2)

Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku zejména
jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a
obecný identifikátor, byl-li přidělen, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická
osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u poskytovatelů
platebních služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka.

(3)

Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů jakékoliv změny v
ohlášených skutečnostech.

Článek 5
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí 100,- Kč za psa.

Článek 6
Splatnost poplatku
(1)

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního
roku.

(2)

Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1 tohoto
článku, je poplatek splatný nejpozději do konce měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného
kalendářního roku.

Článek 7
Navýšení poplatku
(1)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem.5

(2)

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.6
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§ 11 odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Článek 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Hvozdec č. 2/2005, o místním poplatku ze
psů, ze dne 1.1.2006.

Článek 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2011.

...................................
Ing. Radim Světlík
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.3.2011

Sejmuto z úřední desky dne: 28.3.2011

..........................................
Ing. Michaela Košvicová
starostka

