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obec Josefov
Obecně závazná vyhláška obce Josefov č.112011
o místnímpoplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Josefov na svém zasedání dne26.1.20lI v usnesení č.4. schválilo na základě
ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místníchpoplatcích, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zékona ě. L28lZ000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznau lyhlášku o místnímpoplatku ze psů (dále jen
,,v_vhláška").

článex I.
Obec Josefclv touto l.yrrraStou zavádímístní poplatek ze psů. Spráw a řízenío poplatku provádí
Obecrrí úřad v Josefově. Na řízení o místních poplatcích se vztahuje zákon ě.28012009 Sb. daňoý

řád. Vyhláška je závazná pro celý územníobvod obce Josefov
Svatavou, Radvanov a Hřebeny.

-

obec Josefov a části Luh nad

čtánek II.
Popiatkové povinnosti podléhají psi starší tří měsíců.

Článek lII.
Poplatník
Poplatníkem místního poplatků ze psů je držitei psa. Držitelem
která má twalý pobyt nebo sídlo v územnímobvodu obce Josefov.

je fyzická nebo právnická osoba,

čtánet ry.

Ohlašovacípovinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu vznik poplatkové
povinnosti a to do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti - to je dowšení stáří psa tří měsícůnebo
započeti drženípsa staršíhotří měsíců.Ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik poplatkové
povinnosti.
Povinnost ohlásit drženípsa má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena. Důvod
osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
Při plnění ohlašovacípovinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku jméno a příjmení,
datum narozettí, místo trvalého pobytu a doručovacíadresu u fyzických osob a název,IČO, sídlo a
oprávněnou osobu jednat u právnických osob. Dále pak údaje rozhodné pro stanovení ýše poplatku.

Clánek V.
Sazba poplatku
Poplatek éini za kalendářní rok sazbu:

Zapsa

150,-

Kč

Za druhého a každéhodalšíhopsa

150,-

Kč

nebo vdoveckého dŮchodu,
jeňo jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčíhodůchodu 150,- Kč.

Za psa jebož držite|emje poživatel starobního, invalidního, vdovského
t<ter,ý

ji

článek \lI.

Splatnost poplatku

poplatek ze psů je splatný do 3O.června příslušnéhoroku za který se platÍ- Vznikne-li
poplatková povinnost v pruběhu roku platí se poměrná ěást za každý započaíýměsíc poPlatkové
povinnosti, i to do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. Poplatek je moŽné zaplatít
převodem na účetsprávce poplatku vedený u KomerČníbanky a.s., ČÍsloÚČtu 11220-39110100, v
Lotovosti do poklady oUécnitro úřadu v Josefově nebo poštormí poukázkou prostřednictvím
poskytovatele platebních služeb,

článek VII.

Osvobození od poplatku a úlevy
poplatku jsou osvobozeny:
Od placení
^
1.

2.
3.
4.

osoby nevidomé, bezmocné a osoba stěžkým zdravotním postižením,které byl Přiznán III.
stupeň mimořádných ýhod podle zvláštního právního předpisu
osoba provádějící ýcvik psů urěených k doprovodu postižených osob
osoba, které stanoví povinnost drželíapoužíváni psa zvláštní prár'ní PředPis
osoba provozující útulek pro áracené a opuštěné psy

Článek VIII.
Nalýšenípoplatku

Nebude-li poplatek zapiacen včas nebo ve sprár,né ýši, lyměří jej obecní úřad platebním
ýměrem.

Nezaplacený nebo částečně zaplacený poplatek můžezastupitelstvo obce zvýšit až na trojnásobek.
Toto zvýšení je příslušenstvímpoplatku.

Clánek IX.
zrušovací ustanovení
Touto lryhláškou se rušíobecně závazné vyhlášky č.512004 a Č.ll2007.
Článet< x.

Účinnost
Tato obecně závazná lyhláška nabýváúčinnosti dnem
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č1*.-,-.,.Ladislav cižek
starosta obce
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Tomáš Hrabák
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne : 31.I;20l1
Sej muto z úíednídeskydne, . . . ...,/. Í. -r.l.,.?. !!.l.

