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· ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 8 poz.84 z późn .zm.),
· uchwała NrX/92/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 12.12.2003r. o ustaleniu wysokości stawek podatku
od posiadania psów i sposobu pobierania tego podatku.

I. WYMAGANE DOKUMENTY
Nie dotyczy.
II. OPŁATY
Nie dotyczy.
III. TERMIN ODPOWIEDZI
Nie dotyczy.
IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ
Stanowisko ds. podatków i opłat – pokój nr 2, tel. 7219-329.
V. SPOSÓB POSTEPOWANIA
1) Podatek płatny jest jednorazowo bez wezwania do dnia 15 maja lub w ciągu 14 dni od dnia nabycia psa.
2) Wpłat podatku można dokonywać w kasie Urzędu Miasta i Gminy, w Oddziale PKO BP, w Agencji
PKO BP przy ul. Boreckiej. Na terenie wsi inkasentami podatku są sołtysi.
3) W przypadku nabycia psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego podatek pobierany jest w wysokości
połowy stawki.
4) W przypadku nieuiszczenia podatku w terminie Burmistrz Miasta i Gminy wszczyna postępowanie
podatkowe i wydaje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego wnosi się do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji (opłata skarbowa za odwołanie - 5,00 zł).
VII. UWAGI
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatku od psów nie pobiera się jedynie:
- z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób niepełnosprawnych (niewidomych, głuchoniemych,
niedołężnych),
- od osób powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe _ od jednego psa,
- z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po dwa
na każde gospodarstwo.
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