Obecně závazná vvhláška obce o místnímpoplatku ze psů 3/20l9

OBEC Rájeěko
Zastupitelstvo obce Ráječko
obecně závazná ryhláška obce Ráječko (.' 3D019
o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Ráječko se na svém zasedríní dne 12.12.2019 usnesením
č. 7/6 usneslo vydat na zakladě $ 14 zékona ě. 56511990 Sb., o místníchpoplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dale jen ,'ziákon o místnich poplatcích"), a v souladu s $ 10 písm. d)
a $ 84 odst' 2 písm. h) zákona ě. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřízení)' ve znént pozdějších
předpisů' tuto obecně záyaznou lyhtášku (dálejen,,tato lyhláška"):

článek 1
Úvodní ustanovení

(1)
(2)

obec Ráječko touto ryhlaškou zavádí místnípoplatek ze psů (dále jen ,,poplatek").
Správcem pop1atkuje obecní uřad Ráječko.

ČHnek 2
Poplatník a předmět poplatku

(1)
(2)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účelytohoto poplatku osoba, která je
přihlášená nebo má sídlo na'Úzerrri Českérepubliky (dále jen ,,pop1atník").
Poplatek ze psů se plati ze psů starších3 měsíců.

Článek 3
Ohlašovací povinnost

Ě

(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15
dnů ode dne' kdy se pes stal staršímtří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršíhotří
měsíců. Ve lhůtě 15 dnůje povinen ohlasit také zánik své poplatkové povinrrosti (např'
úhyn psa, jeho ztrátl, dzrováni nebo prodej).

(2)

Povinnost ohlásit drŽení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena_

(3)

V ohlášení poplatník uvede

a)

jméno, popřípadě jmén4 a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li
přidělen' místo pobytu nebo sÍdlo, sídlo podnikatele, popřípadě dalšíadresu pro
doručovríní;právnická osoba uvede téžosoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,

b)

číslavšech sých účtůu poskytovatelů platebních služeb, věetně poskytovatelů
těchto služeb v zďrraničí, užívanýchv souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, Že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činnostípoplatníka,

c)

dalšíúdaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména staří a počet držených psů,
včetně skutečnostízakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od
poplatku.

(4)

DojdeJi ke změně údajůuvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto

Změnu

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(5)

Povinnost ohlásit údaj podle odst. 3 nebo jeho změnu se neváahuje na údaj, kter,ý muže
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž
má zÍizen automatizovaný přístup. okruh těchto údajůzveřejní správce poplatku na své
úřední desce.

čt.l
Sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)
b)
c)
d)

zajednoho psa

200'_ Kč'

za druhého a každého dalšíhopsa téhoŽ držite|e

300'_ Kč'

za ps4 jellož držitelem je osoba starší65 let
za druhého a kalždéhodalšíhopsa tého ž držit'el.e,
kteďm je osoba starší65 let

200'- Kč
300'-

Kč

článek 5
Splatnost poplatku

(1)
(2)

Poplatek je splatný nejpozději do 31.10 příslušného kalendářního roku.

Vmikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1' je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, kteý nasleduje po měsíci, ve L1erém poplatková
povinnost vznikla

čtánek 6
Osvobození od poplatku

(1)

od poplatku ze psů je osvobozen drátel psa, kteqímje

- osoba nevidomá
- osoba, kteráje považována za zÁvislou na pomoci jiné
|'zické osoby
- osoba' L1erá je &Žitelem prukazu ZTP nebo ZTP lP
- osoba prováděj ícíqfcvik psů určených k doprovodu osob
- osoba provozujícíútulek ďízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
- osoba' které stanoví povinnost drženípsa zvláštni právní předpis
- osoba, která převezme psa z útulku a nejedná se o původníhodržitele psa
- osoba, která má v drŽení speciálně vycviěené áchranrářské psy, pokud mají příslušné

osvědčení a drŽitel psa sloužícíhopolici ČR a městské policii

(

1)

článek 7
Naýšenípoplatku
NebudouJi poplatky zaplaceny poplatrríkem včas nebo ve sprár,né ýši, lyměři mu
správce poplatku poplatek platebním qy'měrem nebo hromadným předpisným
seznamem.

(2)

(1)

(2)

Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto popiatků můžesprávce poplatku
ů
'uýšit
na trojnásobek; toto ZÝ^ýšeníje příslušenstvímpoplatku sledujícímjeho osud.

Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
Vzrrikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, kteý je ke dni splatnos ti nez\etilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo kteý je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spral'ujícíjeho jmění, přechazi poplatková povinnost
tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opafuovníka; zákorný ziístupce

nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

V pffpadě podle odstavce
opatrovníkovi poplatníka.

(3) JeJi

1

lyměří správce poplatku poplatek zíkonnému zástupci nebo

zríkonných zástupců oebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.

čtánet 9
Přechodné

a

zrušovací ustanoveni

(1)

Poplatkové povinnosti za předchozí kalendrířní roky se řídídosavadními právními
předpisy.

(2)

Zrušuje se obecně závanlá lyhláška č. 2/2018 o místním poplatku ze ps& ze dne
17.1,2.2018.

čHnek to
Účinnost
Tato vyhlráška nabývá účinnostidnem 1.1.2020.
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Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Zveřejněno na eleKronické úřednídesce na www.raiecko.cz' zajišťujícídálkový přístup v
době od : '.. '.. .. '... ...... '. do : '.. ... .... '. .. ' . '. '

