Daň z nemovitých věcí
na zdaňovací období r. 2018
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Seznam podání, na něž se hledí jako na podání
bez vady, jsou-li učiněna jinak než
elektronicky, aniž měla být učiněna
elektronicky
(ze dne 1.8.2017)

•
•

•
•

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-organy-financni-spravy/Seznampodani-dle-74-odst-4-DR_2017-08-01.pdf
Přiznání k dani z nemovitých věcí / Přiznání k dani z nemovitostí na zdaňovací
období od roku 2011 včetně bylo ze Seznamu vyjmuto.
Pokud bude DAP(DODAP) k DNV učiněno jinak než elektronicky s datem podání od
1.8.2017 včetně, ačkoli mělo být učiněno elektronicky, uplatní se postup dle § 74
odst. 1 DŘ a podatel bude vyzván k odstranění vad podání.
Odstraní-li podatel vady ve lhůtě stanovené správcem daně, bude se na podané
DAP(DODAP) hledět, jako by bylo učiněno řádně a včas.
Neodstraní-li je, stane se uplynutím lhůty neúčinným.
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www.daneelektronicky.cz
Elektronická podání pro FS

Tiskopisy přiznání
k dani z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku r. 2018
Přiznání k dani z nemovitých věcí
Mfin 5450
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí
Mfin 5450/1
Samostatný list k dani z pozemků
Mfin 5532
Samostatný list k dani ze staveb a jednotek
Mfin 5533
Příloha k listu k dani z pozemků
Mfin 5534
Příloha k listu k dani ze staveb a jednotek
Mfin 5535
Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Mfin 5557
Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
Mfin 5559

vzor č. 16
vzor č. 20
vzor č. 6
vzor č. 5
vzor č. 4
vzor č. 4
vzor č. 2
vzor č. 1

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
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Doručování na jinou adresu, než je adresa trvalého pobytu
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http://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces

Údaje na zdaňovací období r. 2018 budou zpřístupněny po 1.1. 2018.
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Údaje RÚIAN
Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

https://www.google.cz/maps?source=tldso

8

4

9

10

5

Změny
dopadající na informovanost DS o placení daně

Je samoobslužná myčka automobilů předmětem DNV?
•
•
•
•
•

Montovaná stavba je tvořena konstrukcí z ocelových profilů.
Boční stěny tvoří sendvičové panely oddělující jednotlivé boxy.
Konstrukce je upevněna šroubovanými kotvami k betonové zpevněné ploše, na
níž je mycí centrum automobilů umístěno.
Technický box je tvořen vyjmutelným kontejnerem, uloženým mezi mycími boxy.
Stavba myčky je v KN evidována jako „jiná stavba“ bez č.p. / č.e.
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Je garáž neevidovaná v KN předmětem DNV?
Zděná stavba s parametry garáže na p. č. St. 3050 není v KN evidována:
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• Právo stavby a daň z nemovitých věcí
•
•

Společnost s. r. o. nabyla právo stavby k vybudování budovy myčky aut v k. ú. Trutnov na základě
úplatné smlouvy o zřízení práva stavby ze dne 21.8.2017. Právní účinky zápisu ke dni 20.9.2017.
Zápis do KN byl proveden dne 28.10.2017.

Nezastavěný pozemek ostatní plochy p. č. 142/2 o výměře 150 m2 je ve vlastnictví FO.
Dne 2.11.2017 bylo vydáno stavební povolení na stavbu myčky aut
Na p. č. 142/2 o 1 nadzemním podlaží a zastavěné ploše 100 m2.
Kolaudační souhlas s užíváním stavby SÚ dosud nevydal.
Kdo je poplatníkem daně a co je předmětem daně na r. 2018?
14

7

15

16

8

