VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O MIESTNEJ DANI ZA PSA
č. 3/2011
o podmienkach určovania a vyberania miestnej dane za psa na území obce
Kravany nad Dunajom
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
Obecné zastupiteľstvo v Kravanoch nad Dunajom podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, r o z h o d l o, že
v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady z a v á d z a s účinnosťou od 1.1.2012
miestnu daň za psa
§2
Predmet dane
Predmetom dane za psa je pes starší ako šesť /6/ mesiacov chovaný alebo držaný fyzickou,
alebo právnickou osobou na území obce Kravany nad Dunajom.
§3
Daňovník
Daňovníkom je fyzická, alebo právnická osoby, ktorá je
a) vlastníkom psa
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.
§4
Základ dane
Základom dane je počet psov.
§5
Sadzba dane
Správca dane určuje podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia obce, miestnu daň za psa
ročnou sadzbou:
a) za jedného psa
3,35 €
b) za každého ďalšieho psa
3,35 €

§6
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom, alebo držiteľom psa.
2. Skutočnosti podmieňujúce vznik a zánik daňovej povinnosti ( nadobudnutie psa, zánik
vlastníctva psa, strata, úhyn a pod. ) preukazuje daňovník do 30 dní od vzniku týchto
skutočností písomným dokladom, ktorý je možné nahradiť čestným prehlásením.
Pokiaľ daňovník nepredloží požadované doklady, správca dane nebude prihliadať na zmeny.
§7
Oznamovacia povinnosť, vyrubenie dane a platenie dane
1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30
dní od vzniku daňovej povinnosti.
2. Správca dane vyrubí daň platobným výmerom.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.
3. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia
do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
4. Daň sa platí v hotovosti v pokladni správcu dane, prevodom z účtu v peňažnom ústave,
alebo poštovou poukážkou.
§8
Záverečné ustanovenie
1. Bankové spojenie správcu dane Obce Kravany nad Dunajm k plateniu daní :
OTP banka Komárno, číslo účtu 10268385/5200.
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Kravany nad Dunajom
o miestnych daniach sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Kravany nad Dunajom
č. 3/2010 o miestnych daniach za psa, zo dňa 13.12.2010.
3. Obecné zastupiteľstvo Obce Kravany nad Dunajom sa na tomto Všeobecne záväznom
nariadení Obce Kravany nad Dunajom o miestnych daniach za psa na rok 2012
uznieslo dňa 13.12.2011 uznesením č. 72/2011.
§9
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2012
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