Informace Finančního úřadu v Soběslavi ke změnám v daňových zákonech
Změny daně z nemovitostí od 1. 1. 2009 vyplývající z přijetí zákona č.
1/2009 Sb., kterým se mění zákon o dani z nemovitostí.
Vydáním zákona č. 1/2009 Sb. ve Sbírce zákonů v částce 1., rozeslané dne 1. ledna 2009, se
změnil zákon o dani z nemovitostí již pro rok 2009.
Osvobození u novostaveb obytných domů nebo bytů v novostavbách obytných domů
podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí (dosud na 15 let), již přiznané v předchozích
zdaňovacích obdobích, se poplatníkům poskytne naposledy v roce 2009 (např. stavba nebo byt
byly dokončeny v průběhu roku 2007, nárok na osvobození vznikl dnem 1. ledna 2008 a byl
uplatněn v daňovém přiznání na rok 2008). Ve zdaňovacím období roku 2010 již toto osvobození
nelze poskytnout. Od 1. 1. 2009 již nelze nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu,
které byly dokončeny v průběhu roku 2008 nebo později.
Osvobození staveb po zateplení na základě stavebního povolení podle § 9 odst. 1 písm. r)
zákona o dani z nemovitostí, již přiznané v předchozích zdaňovacích obdobích, se v případech, kdy
dosud neuplynula zákonná lhůta pěti let počínaje rokem následujícím po provedení zateplení,
poplatníkům poskytne naposledy ve zdaňovacím období roku 2012 (např. stavba byla zateplena
v průběhu roku 2007, nárok na osvobození vznikl dnem 1. ledna 2008 a byl uplatněn v daňovém
přiznání na rok 2008). Od 1. 1. 2009 přitom již nelze nově přiznat nárok na osvobození stavby, u
níž bylo na základě stavebního povolení provedeno zateplení v průběhu roku 2008 nebo později.
Osvobození týkající se změny vytápění přechodem z pevných paliv na obnovitelnou energii
solární, větrnou, geotermální a biomasy, zůstává i nadále zachováno v původním rozsahu.
Pro obce Sedlečko a Vlastiboř (části Vlastiboř, Svinky a Záluží) byl nově stanoven
obecně závaznými vyhláškami obcí místní koeficient ve výši 2, kterým se násobí daňová
povinnost poplatníka. Novela zákona pak stanovila, že se toto zvýšení netýká pozemků „A“ –
orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, a „B“ – trvalý travní porost (dříve louka,
pastvina).
Všechny výše uvedené změny ve výpočtu daně z nemovitostí nezakládají povinnost
poplatníka daně z nemovitostí, u kterého nedošlo ke změně ve vlastnictví nemovitostí, podat
daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, ani jinak sdělit tyto změny správci daně. Daňovou
povinnost v tomto případě správce daně vyměří ve výši poslední známé daňové povinnosti,
upravené o tyto změny. Výsledek vyměření daňové povinnosti poplatníkovi sdělí hromadným
předpisným seznamem nebo platebním výměrem. Hromadné předpisné seznamy budou
k nahlédnutí na obecních úřadech v průběhu měsíce dubna 2009.
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