Obec LOKCA

PRIZNANIE K DANI ZA PSA
A.Daňovník – vlastník, držiteľ psa:
Meno a priezvisko /názov organizácie .................................................................................... narodený.....................................
Bydlisko /sídlo organizácie/ ........................................................................................................................................................
B. Predmet dane – popis psa /psov/
Číslo evidenčnej
Deň, mesiac a rok
číslo
známky
odkedy sa pes drží

Porad.

Vek *

Pohlavie

Výška v cm

Farba

Zvláštne
rozpoznávacie
/znamenie

1.
2.

Porad.

Na aký účel sa pes drží

číslo
1.
2.

V .........................................dňa ..........................
* uvádzať aj psa mladšieho ako 6 mesiacov
.............................................................

podpis daňovníka

Poučenie:
Daň za psa podľa ustanovení zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, ktorý nadobudol účinnosť 1.11.2004:
1/ Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2/ Predmetom dane za psa nie je
a. pes chovaný na vedecké a výskumné účely
b. pes umiestnený v útulku zvierat
c. pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím / nevidiaci atď./
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a/ vlastníkom psa alebo
b/ držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní
Základom dane je počet psov
Sadzba dane za jedného psa je 3,5 -€ za kalendárny rok.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiac nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa
a zaniká prvým dňom mesiac nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastním alebo držiteľom psa.
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej
povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára
zdaňovacieho obdobia.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr
do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace
zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

