MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
1. Základní informace k životní situaci.
Zastupitelstvo města Přelouče vydalo obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích, kterou tento poplatek zavedlo a
vztahuje se na všechny držitelé psů - občany s trvalým pobytem na území města Přelouče a na právnické osoby se
sídlem na území města Přelouče.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat.
Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba). V případě, že jde o osobu nesvéprávnou, jedná za ni opatrovník, za
nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce.

3. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace.
Přihlášení k poplatku u psa staršího 3 měsíce - trvalý pobyt v Přelouči nebo jako právnická osoba se sídlem na
území města Přelouče
Osvobození od poplatku - splnění podmínek pro osvobození dle obecně závazné vyhlášky

4. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace.

Přihlášení k poplatku
Držitel psa je povinen podat správci poplatku přiznání k místnímu poplatku ze psů do 15 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.
Přihlášení se provede vyplněním přihlášky a od správce poplatku obdrží evidenční známku na psa.

Odhlášení od poplatku
V případě ukončení trvalého pobytu nebo sídla držitele psa na území města Přelouče, v důsledku úhynu psa, ztráty,
darování nebo prodeje oznámí a prokáže toto držitel psa do 15 dnů správci poplatku.

Osvobození od poplatku
Držitel psa, který splňuje podmínky obecně závazné vyhlášky pro osvobození od poplatku, oznámí a průkazně doloží
tuto skutečnost správci poplatku.

5. Na které instituci životní situaci řešit.
Městský úřad Přelouč, oddělení právní

6. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit.
Městský úřad Přelouč, oddělení právní – místní poplatky
Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
4.patro, kancelář č. 4.05,4.04, telefon 466 094 125, 122.

7. Jaké doklady je nutné mít s sebou.
Přihlášení k poplatku - průkaz totožnosti
Odhlášení od poplatku - průkaz totožnosti, potvrzení o úhynu psa vystavené veterinářem
Osvobození od poplatku - viz podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici.
Přihlášení psa do evidence
Odhlášení psa z evidence
Změny v evidenci psů

Žádost o vrácení přeplatku
V tištěné podobě jsou veškeré formuláře k dispozici na Městském úřadě Přelouč, oddělení právní.

9. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit.
Sazba poplatku ze psů se řídí trvalým pobytem nebo sídlem poplatníka bez ohledu na
umístění psa a činí ročně:
a)

b)

za prvního psa u poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem
-

v rodinném domě v obvodu města v k.ú. Přelouč

360,- Kč

-

v bytovém domě v obvodu města v k.ú. Přelouč

1200,- Kč

-

v ostatním stavebním objektu včetně budovy Města Přelouč

1200,- Kč

-

v místních částech města

120,- Kč

za druhého a každého dalšího psa u poplatníka s trvalým pobytem nebo sídlem
-

v rodinném domě v obvodu města v k.ú. Přelouč

540,- Kč

-

v bytovém domě v obvodu města v k.ú. Přelouč

1500,- Kč

-

v ostatním stavebním objektu včetně budovy Města Přelouč

1500,- Kč

-

v místních částech města

360,- Kč

Sazba poplatku ze psů u poplatníka, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, a nebo poživatelem
sirotčího důchodu, činí ročně:
a)

za prvního psa

b)

za druhého a každého dalšího psa tohoto poplatníka

120,- Kč
300,- Kč

Možnosti úhrady:
bezhotovostním převodem platby na účet města č. účtu 19-1425561/0100 (Komerční banka, a.s., pobočka Přelouč)
poštovní poukázkou na poště
pokladna Městského úřadu Přelouč, přízemí, dveře č. 0.01.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. června každého roku.
Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů od vzniku
poplatkové povinnosti, a to v poměrné výši.
„Den platby“ se stává až den, kdy platbu obdrží banka správce poplatku.
Variabilní symbol Vám bude sdělen na Městském úřadě Přelouč, oddělení právní nebo na pokladně Městského úřadu.

10. Podle kterého právního předpisu se postupuje.
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

11. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností.
Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně.
Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, vyměří správce místního poplatku poplatek platebním výměrem,
přičemž dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, včas nezaplacené poplatky
nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

12. Další informace
Veškeré další informace ohledně místního poplatku ze psů naleznete na oficiálních stránkách města Přelouče.

