DAŇ ZA PSA
Oddelenie ekonomické a správy majetku:
Vedúci oddelenia: Ing. Ladislav Švistun
Referentka pre daň za psa: Mgr. Peter Szedlák
Mestský úrad, 3. poschodie č. dv. 3
Tel. 056/63 210 92
•

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou
osobou, ktorá je:
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

•

Vlastníkovi alebo držiteľovi psa vzniká daňová povinnosť 1.dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

•

Pri vzniku daňovej povinnosti je potrebné doložiť fotokópiu dokladov z veterinárneho
preukazu (1. údaje o psovi a vlastníkovi psa, 2. očkovanie proti besnote a pri zániku
daňovej povinnosti z dôvodu úhynu psa, potvrdenie od veterinára o úhyne.

•

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok:
a) ak je pes chovaný v byte

20,00 eur

b) ak je pes chovaný v rodinnom dome, záhradkárskej chatke alebo pozemku, na území mesta
8,50 eur c) ak je pes chovaný vo firme, organizácii
30,00 eur

Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
•

•

Správca dane vyrubuje evidovaným daňovníkom daň za psa rozhodnutím spoločne z
daňou z nehnuteľností s tým, že predmetná daň je splatná do 15 dní od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.
Správca dane sadzbu dane podľa ods. 4 písm. a) a b) zníži o 50% u vlastníkov alebo
držiteľov psov, ktorí v zdaňovacom období dosiahli vek 70 rokov a starším . K
uplatneniu zníženia dane žiadosť sa nepodáva. Zníženie sa vzťahuje na držanie jedného
psa. Pri držaní ďalšieho psa zníženie sa neuplatňuje. Zníženie správca dane neposkytuje
v prípade, ak v evidencii obyvateľstva je na danej adrese okrem dôchodcu evidovaná
ďalšia osoba.

•

Správca dane od dane oslobodí vlastníka alebo držiteľa psa, ak je vlastník registrovaný
člen kynologickej pátracej a vyhľadávacej služby. K uplatneniu oslobodenia od dane je
potrebné doložiť kópiu členského preukazu.

•

Správca dane vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa (aj oslobodenému) zapísaného do
evidencie za úhradu 1,33 eur registračný štítok , ktorý je povinný zabezpečiť, aby psy
štítok nosili. Registračný štítok je neprenosný na iného psa. Správca dane vydá

vlastníkom/držiteľom psov, ktorým prislúcha oslobodenie od dane registračný štítok
bez náhrady .

•

Odcudzenie, zničenie alebo stratu štítka je vlastník/držiteľ psa povinný bezodkladne
oznámiť na mestskom úrade, oddelení ekonomickom a správy majetku. Správca dane
vydá vlastníkovi alebo držiteľovi psa za úhradu 1,66 eur nový štítok. Povinnosťou
vlastníka je pri odhlásení evidenčný štítok vrátiť.

Tlacivo-Odhlasenie-psa.pdf
Ziadost-o-vratenie-preplatku-pes.pdf
Ziadost-o-vydanie-nahradneho-reg.c.pdf
Priznanie-k-dani-za-psa.pdf

Ebadó
Pénzügyi és vagyongazdálkodási osztály:
Osztályvezető: Ing. Švistun László
Ebadózásért felelős referens: Bók Katalin
Városi hivatal, földszint, ügyfélközpont
Tel. 056/68 715 13
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Az ebadó tárgyát a természetes vagy a jogi személy által tartott, 6 hónaposnál idősebb
kutya képezi.
Az adóalany az a természetes vagy jogi személy, aki
a) a kutya tulajdonosa vagy
b) a kutya tartója, ha nem lehet igazolni, hogy ki a kutya tulajdonosa.
Az adó alapját a kutyák száma határozza meg.
Az adókötelezettség annak a naptári hónapnak az első napján jön létre, amely azt a
hónapot követi, melyben a kutya az adó tárgyává vált, és annak a hónapnak az utolsó
napján szűnik meg, amelyben a kutya megszűnt az adó tárgya lenni.
Ennek értelmében a kutyatulajdonosok és a kutyatartók kötelesek 30 napon belül eleget
tenni a bejelentési kötelezettségüknek a városi hivatal felé. A bejelentési kötelezettség
elmulasztása esetén a városi hivatal köteles pénzbeli büntetést kiszabni.
Az adóköteles természetes vagy jogi személy az adókötelezettség keletkezésekor
köteles a kutyaadó bevalláshoz az állatorvosi igazolvány fénymásolatát is leadni, mely
tartalmazza a kutya tulajdonosának az adatait, valamint az állat veszettség elleni oltására
vonatkozó információkat. Amennyiben az adókötelezettség azért szűnik meg, mert a
kutya elpusztult, a kijelentésekor le kell adni a kutya elpusztulásáról szóló állatorvosi
igazolást.
Az adó mértéke egy kutya után egy évre:
o Lakásban nevelt kutya után 20 euro/év o
Családi házban vagy
kertövezetben tartott kutya után 8,50 euró/év o Cég, illetve jogi
személy által nevelt kutya esetében 30 euró/év
A kutyaadót az önkormányzat minden évben az ingatlanadóval együtt, egy határozatban
rója ki. A kutyaadót a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell
megfizetni.
A városi hivatal, mint adókezelő 50%-al csökkenti az adó mértékét azon
kutyatulajdonosok és kutyatartók számára, akik az adott adózási évben betöltötték a 70.
életévüket. Ebben az esetben nem kell külön adócsökkentési kérelmet beadni. Az
adócsökkentés egy kutya tartására vonatkozik. A városi hivatal nem csökkenti az adót,
amennyiben a lakossági nyilvántartás adatai alapján az adott lakcímen a 70. életévét
betöltött nyugdíjason kívül más személy(ek) is be van(nak) jelentve.
A városi hivatal, mint adókezelő mentesíti az adófizetési kötelezettség alól azon
kutyatulajdonosokat, ill. kutyatartókat, akik a szlovákiai kinológiai nyomozói és

felderítői szolgálat regisztrált tagjai. Az adó alóli mentesítés érvényesítéséhez a tagsági
igazolvány fénymásolatának felmutatása szükséges. Ezek a személyek a kutya számára
kiadott regisztrációs címke illetékének megfizetése alól is mentesülnek.

•

•

A városi hivatal minden kutyatulajdonosnak ill, kutyatartónak regisztrációs címkét ad
ki, amelynek illetéke 1,33 euró. A kutyatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy
kutyája a regisztrációs címkét viselje. A regisztrációs címke nem átruházható.
A regisztrációs címke eltulajdonítása, elvesztése vagy megsemmisülése esetén a
kutyatulajdonos/kutyatartó köteles ezt a tényt haladéktalanul bejelenteni a városi hivatal
pénzügyi osztályán, ahol új regisztrációs címkét adnak ki. Az regisztrációs címke újbóli
kiadásáért 1,66 euró illetéket kell fizetni. A regisztrációs címkét a kutya kijelentése
esetén a kutyatulajdonos/kutyatartó köteles visszaadni.

