OBEC DIVEC, IČO 45978123.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo obce Divec na svém zasedání dne 19.ledna 2011 přijalo
usnesením číslo 2/2011 na základě § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 o místních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku (dále jen „vyhlášku“).

Článek 1
Základní ustanovení
1) Obec Divec touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen
„poplatek“).
2) Řízení o poplatcích vykonává dle zákona Obecní úřad Divec (dále jen
„správce poplatku“).
3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto
vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před
uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření
poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o
tomto úkonu písemně vyrozuměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek lze
nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.

Článek 2
Poplatník, předmět poplatku
1) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
2.) Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Divec. (dále jen „poplatník“).

Článek 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká okamžikem, kdy fyzická nebo právnická osoba
nabude do svého držení psa staršího 3 měsíců nebo okamžikem, kdy pes,
jehož má v držení, dosáhne věku 3 měsíců. Poplatek se platí za každý i
započatý kalendářní měsíc.
2) V případě nahlášení se držitele psa k trvalému pobytu v obci Divec platí
poplatek držitel psa od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci,
kdy tato skutečnost nastala.
3) Poplatková povinnost zanikne uplynutím kalendářního měsíce, ve kterém
vlastník psa na Obecním úřadě v Divci prokazatelně odhlásil. Přeplatek se
vrací na žádost poplatníka v případě, přesahuje-li částku 50,-Kč.

Článek 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku za prvního psa činí za kalendářní rok 300,- Kč.
2) Sazba za každého dalšího psa téhož držitele se zvyšuje o 50%.
3) Sazba poplatku za jednoho psa, jehož vlastník je poživatelem invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, pokud jde o jeho (její)
jediný zdroj příjmu (i v případě souběhu důchodů) a má trvalý pobyt v obci
Divec činí za kalendářní rok 100,- Kč.

Článek 5
Osvobození a úlevy
1) Od placení poplatků ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba
nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, osoba
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující
útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví
povinnost držení a používání zvláštní předpis a dále osoba, která má v držení
speciálně cvičené záchranářské psy.

Článek 6
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný jednorázově, a to do 25. dubna kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1,
je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci
vzniku poplatkové povinnosti.
3) Při prvním zaplacení poplatku dle této vyhlášky držitel psa obdrží známku
s evidenčním číslem (dosud vydané známky pozbývají se schválením této
vyhlášky platnost). Známku vydá správce poplatku i pro psa, jehož držitel je
od poplatku dle této vyhlášky osvobozen. Známka je nepřenosná na jiného
psa, i kdyby se jednalo o psa téhož držitele.

Článek 7
Ohlašovací povinnost
1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 30 dnů ode dne jejího vzniku nebo vznik skutečnosti, která má
vliv na výši poplatku nebo osvobození. Totéž platí i v případě zániku
poplatkové povinnosti.
2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
3) Pro splnění oznamovací povinnosti je držitel psa povinen sdělit správci
poplatku jméno a příjmení nebo název obchodní firmy a IČO, místo pobytu
nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování,
právnická osoba uvede též osoby, které jsou oprávněny jejím jménem jednat
v poplatkových záležitostech.

Článek 8
Navýšení poplatku
1) Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti nebo ve
správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Pokud
poplatek není zaplacen včas, lze ho navýšit dle §11 zákona č.565/1990 Sb. o
místních poplatcích v platném znění až na trojnásobek. Toto navýšení je
příslušenstvím poplatku.

Článek 9
Zrušovací ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2004 o místním poplatku ze psů
ze dne 5.2.2004.
2) Pro doměření dlužných poplatků za minulá období bude postupováno
podle ní.

Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 5.2.2011.

...................
vyvěšeno

......................
sejmuto

