MĚSTYS LlBLÍN

zastupitelstvo městyse Liblín

obecně závazná vyhláška městyse Liblin ě, 4/2019,
o místnim poplatku ze psů
zastupitelstvo městyse Liblín se na svém zasedání dne 17, 12- 2019 usnesením
é. !1ÓDolg usneslo vydat na základě § 14 zákona ě, 565/1990 sb,, o místníchpoplatcich,
10
Ve znění pozdějšíchpředpisů (dá|e jen ,,zákon o mistních poplatcích"), a V souladu s §
ve
znění
písm, d) a § 84 odst, 2 pism, h) zákona č, 128/20oo sb,, o obcích (obecnízřízení),
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen ,tato Vyhláška")|

čl. 1
úvodníustanoveni

(1)
(2)

jen ,poplateť'),
Městys Liblin touto Vyhláškou zavádí místnípoplatek ze psů (dále
správcem poplatku je úřad městyse.1

č1,2
Poplatník a předmět poplatku

(2)

která je
Poplatek ze psú plati držitel psa, Držjielern je pro úóe]y tohoto pop|atku osoba,
přihlášená nebo má sídIo na úzerníČeskérepubliky (dáIe ]en ,,poplatník")
Poplatek ze psů se platí ze psú starí'iích 3 měsícú,3

(1)

č1,3
ohlašovaci povinnost
povinnosti
Poplatnik je povinen ohlásit spráVci poplatku Vznik sVé poplatkové

(2)

PoV]nnost ohlásit drženípsa má i

(1)

'

kdy nabyl p§a
do 30 dnů ode dne, kdy se pes stal starším iří mésícú,nebo ode dne,
poplatkové
staršího tři měsíců,Ve hútě 30 Ctnú je povinen ohlásit také zánik sVé
povinnosii (např, úhyn psa, jeho ztrátu, dalováni nebo plodej),

poplatcich
'6 ]5 ódsi 1 zákona o mlstn ichpoplatcich
o
místnich
2
odst
1
zákona
'Š
'§ z oost z zarona o mistnich poplatcich

osoba která je od pop|atku osvobozena,

(3)

V ohLášeni poplatník uvede4

a)

jméno, popřipadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, bylli
přidělen, rnísto pobytu nebo sidlo, sídlo podnikatele, popřipadě dalšíadresu pro
jejim jrnénem oprávněny
doručoVání; práVnická osoba uVede iéžo§oby, ktelé jsou
jednat V poplatkových Věcech

b)

óísa Všech svých účtuu poskytovatelú p atebnich §lužeb Včetně poskytovatelu
těchto s|Užeb V zahranlči, uživaných V souvislosii s podnikatelskoU óinnosti,
V případě, že předmět poplatku $oUVisí s podnikateLskou činnostípoplatníka,

c)
(4)
(5)

psů,
da|šíúdaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména stáří a počet držených
Včetně skutečnostízakládajicích Vznik nároku na osvobozeni od poplatku,

Do]de-li ke změně údajůuvedených V ohlášení, je popLatnik povinen tuto změnu
oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala,5
Povinnost ohlásit úda] podle odst :} nebo jeho zrrěnu se nevztahuje na úda], který
múžespráVce poplatku automatizovaným zpusobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do
poplatku
nichž má ziízen automatizovaný přístup okruh těchto údajůzveřejní spráVce
na své úředníde§ce,6

č1.4
sazba poplatku
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
"""""" """100,00 Kó,
a) za jednoho psa
"" ""150,00 Kč,
b) za druhého a každéhodalšíhopsa téh ož dlžiíe|e ..
"" ", ,50,00 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší65 let ,,, ,, ,,,,
je
d) za druhého a každéhodalšíhopsa téhoždržitele, ktery'm osoba §tarší 65 let
,..,,,,,,,,,.,,.,,,,,,.,,

1

00.00 Kč,

c|.5
splatnost poplatku

(1)
(2)

Poplatek je splatný nejpozději do 30, 4, příslušnéhokalendářniho roku,
'I, je poplatek
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti Uvedeném V odstavci
poplatkoVá
splatný nejpozději do 15, dne měsíce, který nás]eduje po měsíci, ve kterém
poVinnost vznikla,

1§ 14a odsi.

'6

2

zákona o míslnich poplalcich

poplatcích
§ tz,a oo"t +.atonu o .istnich
poplatcich
o
mistních
5
zákona
14a
odst
§
2.

čl. 6
osvobozeni
od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která
jiné fyzické osoby podle zákona upravujicího
]e považována za záVislou na pomoci

(1)

provádějíci
sociální služby, o§oba, která je držitelem průkazu zrP nebo zrPlP, osoba
pro zvířata
Výcvik psů uróených k doprovodu těchto osob, osoba provozujíci útulek
předpis/,
nebo osoba, které stanoví povinnost drženi a použiVání psa zv]áštní práVní
ve
Údaj rozhodný pro osvobození dle odst, 1 tohoto č|ánku je poplatník povinen ohlásit
lhůtě do 15 dnů od skutečnostl zakládající nárok na osvobození,

(2)

Vpřípadě že poplatník nesplní povinnost ohLásit úda] rozhodný pro osvobozeni ve

(3)

lhůtách stanovených touto Vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká

č1.7
Navýšenípoplatku
mu
Nebudou-li poplatky zap|aceny poplatníkem včas nebo ve spláVné Výši, Vyměři
poplatku poplaiek platebnim Výměrem nebo hromadným předpisným

(1)

spráVce

seznamem,3

až
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků múžespráVce poplatku zvýšit
jeho osud,9
na trojná§obek] toto zvýšeníjepřisLUšenstvím pop|atku sledujícím

(2)

č1.8
odpovědnost za zaplacení poplatku10
Vzniknell nedoplatek na poplatku poplatnikovi, ktený je ke dni spIatnosti nezletilý
a nenaby| plné svépráVnosti nebo který je ke dni splatnostl omezen Ve svépráVnosti
a byl mú 1menován opatrovník spravující jeho jmění, přecházi poplalková, povinnost

(1)

(2)

zástupce
tonáto poptatnit<a na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný
nebo opatrovník má §tejné plocesní postaveníjako poplatnik
Vpřípadě pod|e odstavce '] Vyrněři splávce pop|atku pop atek zákonnému zástupci

(3)

Je-li Zákonných zástupců nebo opatrovníkúVíce, j§ou povinni plnit poplatkovou

nebo opatrovníkovi poplatníka

povinnost spo|ečně a nerozdílně,

(1)

7

Poplatkové povinnosti
pi'edpisy.

§ 2 odst,2 zákona o nristnich poplatcích

'Šl l o,t.t l
"

čl. 9
přechodné a zrušovací ustanoveni
za píedchozi kalendářni roky se řídídosavadnimi

za|,onao mistnich poplátclch
zákona o mlltnich popatclch
12 zákona o misiních poplalcích

š 11 ó.lrl

]o-§

3

práVními

(2)

psů ze dne
ZrušUje se obecně závazná vyhláška č,3/20,12 o mistním poplatku ze
9. 5.2012.

čl. 1o
Úěinnost
Tato vyhláška nabýVá účinnostidnem 1, 1, 2020,

siarostka

Vyvěšeno na úřednídesce dne: y'ť
sejmuto z úřednídesky dne|
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Vyvěšeno na eleKronické úřední desce
sejmuto z elektronické úředni desky
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