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Daň z pozemků podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí

Sazba daně
Druh pozemku pro 
daňové přiznání *)

Předmět daně a pozemků *) 2023

§ 6/1/a A orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75%

§ 6/1/b

B trvalý travní porost

C

Poznámky:

*) Dle Pokynů k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2023

Sazby daně z nemovitých věcí

IV. Majetkové daně a daň silniční
2. DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

Sazby daně z nemovitých věcí

Ing. Jana Procházková
1. 1. 2023
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