Poplatek ze psů 2018
Základní informace k životní situaci
Poplatek ze psů platí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má na území města
Nové Sedlo trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Poplatník nebo jeho zástupce (ze zákona či plné moci).
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
Poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k místnímu poplatku ze psů do 15 dnů ode
dne nabytí psa. Povinnost oznámit nabytí psa má i občan, jehož pes je ze zákona o místních
poplatcích nebo podle obecně závazné vyhlášky osvobozen, a tuto skutečnost musí správci
poplatku prokázat veřejnými listinami nebo jinými listinnými důkazy. V případě držení psa po
dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých
kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od
počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné
obci. Tuto skutečnost musí oznámit držitel do 15 dnů správci poplatku a doložit řádným
dokladem (potvrzení o úhynu psa vystavené veterinářem, doklad o změně trvalého pobytu nebo
prohlášení).
Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
Splněním oznamovací povinnosti - postup podle předcházejícího bodu.
Na které instituci životní situaci řešit
Městský úřad Nové Sedlo, sídlo Masarykova 502, 357 34 Nové Sedlo.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Odbor územního plánování, investic a životního prostředí, číslo kanceláře 9, 10, vedoucí
odboru Sienková Marcela, odborný referent Pojarová Šárka, tel. 352358102, 352358101
prostredi@mestonovesedlo.cz
pondělí a středa 8.00 – 11.30 – 12.30 - 17.00 hod.
úterý a čtvrtek 8.00 – 11.30 – 12.30 - 15.00 hod.
Jaké doklady je nutné mít s sebou
Průkaz totožnosti (pro kontrolu trvalého pobytu), výpis z obchodního rejstříku, živnostenský
list. Pro přiznání slevy či osvobození doklad o přiznání důchodu (ofocený důchodový výměr
nebo potvrzení z pošty o důchodu v případě, že jste poživateli invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo jste poživatel
sirotčího důchodu). V případě převzetí psa z Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata smlouvu o předání zvířete.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Přiznání k poplatku ze psů.
Odhlášení psa z evidence.
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
sazba poplatku za psa

za prvního psa

za každého
dalšího psa

a) drženého v rodinném domě na území města
b) drženého v obytném domě se dvěma a více byty
c) poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu
d) drženého na zahrádce
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Splatnost
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný
nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s
těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního
předpisu, 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 psa zvláštní právní předpis.
Od poplatku se dále osvobozují:
a) u osoby držícího psa určeného pro záchranné účely,
b) osoba, která převzala psa ze psího útulku po dobu 1 roku ode dne převzetí
c) město Nové Sedlo a organizace zřízené městem Nové Sedlo
Snížení sazby poplatku o 50% se poskytne poplatníkovi:
d) který nechal psa trvale označit čipem nebo tetováním a současně jej zavedl do
registrů psů, a to počínaje měsícem následujícím po předložení příslušného dokladu
a pěti následujících let.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Zaevidování poplatníka do evidence a jeho odhlášení se provádí bezodkladně při osobním
jednání s poplatníkem. Písemná podání se vyřizují do 30 dnů.
Podle kterého právního předpisu se postupuje
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017,o místních poplatcích.

Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdější h předpisů.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017,o místních poplatcích.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Poplatník se může proti vydanému platebnímu výměru odvolat do 30 dnů ode dne jeho doručení
písemným podáním ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje prostřednictvím Městského úřadu
Nové Sedlo, odbor územního plánování, investic a životního prostředí.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
Poplatky nezaplacené včas nebo v nesprávné výši lze zvýšit až na trojnásobek. Za nesplnění
povinnosti nepěněžitého charakteru lze uložit pořádkovou pokutu až do výš 500 000 Kč.
Kontaktní osoba
Marcela Sienková, vedoucí odboru územního plánování, investic a životního prostředí, tel.
352 358 102, prostredi@mestonovesedlo.cz
Odhlášení psa - formulář
Přihláška psa - formulář

