OBEC

DOMOUSICE

ZASTUPITELSTVO OBCE DOMOUSICE
Obecně zán azná lyhláška č.Il2019,,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo
obceDomoušicese na svémzasedánídne 12,prosince20]9 usneslousnesením
poplatcích,ve znění
č,5/20]9vydat na záIdaděý 14 zákona č. 565/]990 Sb', o místních
pozdějších
předpisů (dólejen ,,zákon o místních
poplatcích,,),a v souladu S ustanoýením
E ]0
písm d) a $ 84 odst' 2 písm'h) zákona č' 128/2000Sb,,o obcích(obecnízřízení),ve znění
pozdějších
předpisů,tutoobecnězóu.aznou
llyhlášku(dálejen ,,vyhláška,,):
:

Článet<
1
Úvodní ustanovení
l) obec Domoušicezavádítoutolryhláškoumístnípoplatekze psů(dálejen ''pop1atek..).
2) Správcempoplatkujeobecníúřad.')
ČHnek2
Předmět pop|atkua poplatnik
1) Předmětpoplatkuupravujezrákon.2)
',rymezuje
zákon.3)
2 t Pop|atrLíka
C|ánek3
oh|ašovacípovinnost
1) Poplatníkje povinen podat správci poplatkuohlášenído 15 dnůod vmiku poplatkové
povinnosti. Ve stejnélhůtě se ohlašujenárok na osvobození,existoval-li důvod
povinnosti.
osvobození
v okamŽikrrvzniku poplatkové
2) obsah ohlašení
upralujezákon.o)
'] 15 odst. 1 ziíkona o místních pop|atcich (Sprawem poplatku je obecní úřad.)
s
, ) 2 odst. 2 zÁkola o místníchpoplatcích (Poplatek ze psů se platí ze psď! starších3 tněsíců.);52 odst.3
$
ziíkona o místních poplatcích (V přípqdě tnání poplatkové povinnosti po dobu ltratšínežjeden rok se platí
poplatek y poměťné yýši, kteťli odpolídd počtu i započaých kalendářních něsíců.); S 2 odst. 4 ziíkona o
místních poplatcích (Při změně místqpřihlóšení nebo sídla platí držitel psa poplatek od počótku kalendóřního
měsíce nťsledujícího po měSíci, ye kterém změna nzstalq, noyě příslušné obci. Pro ýýpočetpoměrné výše
poplatk platí obdobně odstnec 3.)
. ) 2 odst. 1 ziíkona o místních poplatcích (Poplatek ze psů platí držitel psa. Tím můžebý pro účelytohoto
$
poplatku osoba' která je přihlášena nebo md sídlo na územíCesl,i republilq).): $ 2 odst. 4 Ziíkona o místních
poplatcích (Poplatek ze psůplatí držitel obci příslušnépodle slého místapřihlašení nebo sídla.)
4) l4a odst. 2, 3 a 5 zákona o mistnich poplatcích:(2) V ohlóšenípoplatníknebo plótce uvede
$
a) jméno' popřípadě jména, a příjnení nebo ndzev, obecný idenfirtkftor' byl.li přidelen' místo pobytu nebo
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doruěovóní; právnická osoba uvede téžosoby, kteréjsou
jejím jménem oprtíuněnyjednat v poplatkoých věcech,
b) ěísla všech svých účtůu poslqtovatelů platebních služeb, yčetněposlvtoyatelů těchto služeb 1]zahrqničí,
užívanýchy Souvislosti s podnikatelskou činností,ý případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činnostípoplatnika nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro st.]noyení ýše poplatku (včetně např' důyodů osyobození' pokud existuji již
y okqmžiku oodóní ohlašení).

Postup při změněs)údajůuvedených v ohlášeníupralrrje ziákon.6)

4) Důsledkvnesolněníohlašovací
oovinnostike vzniku osvobozenístanovízákon.7)

Č|ánek4
Sazba poplatku

Sazba poplatku činíza kalendáiní rok

zajednoho
psa

za druhéhopsa
téhoždržitele

50 Kě

70 Kč

zatÍetiho
a ka'Ždého
dalšího
psatéhoŽdÍŽitele
150Kč

C|ánek 5
osvobození
Důvodyosvobození
od poplatkust4groví
zákon.8)
Clánek ó
Splatnostpoplatku
1) Poplatekje splatnýnejpozdějido 31. 3. příslušného
kalendáŤního
roku.
po 15. 3. příslušného
2) V případěvaniku poplatkovépovinnosti(nebozránikuosvobození)
ka]endářního
roku, je poměmá qfše poplatku splatnánejpozdějido 15 dnůod vzniku
poplatkové
povinnosti(nebozániku osvobození)'
Článek7
Zrušovacíustanovení
Zrušujese obecnézávamá lryhIáška:
poplatkuze psů,ze dne24.2.2011;
a)
ě.2l201I' o místním
b)
č..3l20I1, o místnímpoplatkuza uživáníveřejnéhoprostranství,
ze dne 24. 2.
c)

201r:'

poplatkuze vstupného,
ě.41201|,o místrrím
ze dne24.2.20II.
Clánek 8

3) Poplatnik nebo plátce, kteÚ nemó sídlo nebo bydliště na územíčIenskéhoStáíu Evropsbé unie, jiftého
smluyního státu Dohody o Evropském hospodářském ptostoťu nebo Sýcarské konfederace, uvede kromě
údajůpožadovaýchv odstavci 2 adresu svéhozmocněnce v tuzemsku pro doručování.
5) Poyinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, laeý můžesprtvce
poplatku qutomatizotlarrým způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž md zřízen qutomqtizoýaÚ
přístup. okruh těchto údajůneřejní správce poplatku na své úřednídesce')
5)včetně zániku poplatkové povinnosti
" ) $ l4a odst. 4 zákona o místních poplatcích (Dojde-lÍ ke zrňěně údajůuvedených l ohlóšení,je poplatník
poyinen tuto změnu oznóuit do 15 dnů ode dne, kdy nqstala' nestqnoýí-li obec y obecně záyazné l,yhlašce
delsílhůtu')
7 ) 14a odst. Ziíkona o místních poplatcích (V případě'
ó
žepoplatník nesplní poýinnost ohldsit údaj rozhodný
$
pro osvobození nebo úlevu od poplatku ye lhůtě stanoyené obecně záyaznou vyhldškou nebo ye lhůtě podle
odstavce 4, narok na osvobození nebo úIeyu od tohoto poplatku zanilgi; za nesplnění tétopoyinnosti nelze
uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžitépoyqhy.)
3 ) 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích (od poplqth'l ze psů je os,obozen držitel psa' kter.ýn je osoba
$
nevidomó, osoba, kteró je považoyána za zóvislou na pomoci jiné fuické osoby podle zókona upravujícího
socióIní služby, osoba kteró je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provódějicí výcl,ik psů určených
k doprollodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, keré Stqnoyí poyinnost držení
a používónípsa nláštní prtvní předpis')

Účinnost
účinnosti
dnem1. 1. 2020.
Tatovyhláškanab1fizá
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