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V Rtchttově nad Kněžnott

Informace k novele zákona o dani z nemoYitostí

Z důvodu Změny Zákona Vám Zasíáme lásledující infonnace:

od 1'l.20l2 nabývá účinnosti nove]a Zákona č' 338/]992 Sb' o dani z nenrovjtostí, ve znění
pozdějších předpisLi' (dá]e jen .'zákon o daní z nemovitostí"), ktercu se podle uýanovení š 6 odst. 2
zpevněné plochy pozemků užívané k podnikaíelské činnosti nebo v souvislosti sní stávají
předmětem daně z pozemků s€ speciální sazbou daně'

Zpevněnou piochou se rozumí pozenlek nebo jeho část vm] evidovaný v katastru nemovitostí
s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoři. jehož powch je zpevněn
stavbou podle stavebního zákona bez sVíslé nosné konstrukce.

stavbou zpevňující povrch pozemku je stavba ve smys]u š 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o
úZemnín plánování .l stnvebním iádu (stavební Zíkon), ve znéní pozdějších předpisů. stavbou se
rozumí veškerá stavební díla' která vznikají stavební nebo montážní tecbnologií' bez Zřetele na
jejích stavebně tecbnické provedení' použité stavební výrobky' mate.iály a konstrukce' na účel využití
a Clobu trvání.

Za Zpevně|ou plochu nelze povaŽovat plochu zpevněnou rozebířatelným povrche (d]ažba nebo
panely uložené lrez pod]oží či v podloží 7 písku)' zpevnění povrchu rozprostřením materiií]u (škvára'
dtť) čj pro\'edení terénních úprav. Piesnou specifikaceje možné na1ézt v níže uvedeném meteriá]u.

sazby daně u ostatních pozemků čiDí za každý 1 m']
a) u zpevněných p1och pozenrků, užívaných k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní

s]oužících pro

l' zemědělskou pÍvovýrobu' ]esní a vodní hospodářství l'00 Kč

Ing. Lenka Duzbabová
vcdoucí oddělení majetkových daní a ostatních agend
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2' průmysl' stavebnictYí' dopravu' energetiku. ostatní zemědě]skou výrobu a ostatní
podnikatelskou činnost 5'00 Kč

vz.hledem k tomu' ž€ wmezení zpevněné plochy pozemku jako pŤedmětu daně z poz€mků je
změnou rozhodnou pro stanovení daně' neuv€d€nou v ustanovení s 13a odst. 2 zákona o dani
nemovitostí, je poplatnik povin€n na zdaňovací období roku 2012 podat daňore přiznáni,
v němž tuto novou skutcčnost zohlední.

Tnformacejsou čelpané z mateiá1u Geneřálního finančDíllo ředite] ství č.j. 34100/ 1 ] _3 3 ] 0-0105 60.
který najdete na aalrcse htlp;//w!vw.mÍar'cz./cp!k!q!qb9 v sekci Danó a cla.

V případě potřeby nás můžete kontaktovat osobně či na tel. číslech 49'1505 330, ,194 505 331'
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