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Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba
podat nejpozději do pátku 31. ledna. Přiznání
by neměli zapomenout podat zejména poplatníci,
kteří v roce 2019 nově nabyli do svého vlastnictví
pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou
či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří
nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli,
musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu.
Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla,
podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své
nemovité věci v daném kraji v roce 2019 pozbyli,
doručí na finanční úřad písemné oznámení o této
skutečnosti.
Povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na v minulosti přiznané nemovité věci provedli
přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke
změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. Změnou
rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě revize katastru
nemovitostí. Dále je nutné upozornit, že i část budovy nebo inženýrské stavby, je-li dokončená
a užívaná, je předmětem zdanění.

Koho se povinnost podat daňové přiznání naopak netýká?

Povinnost podat daňové přiznání nemá poplatník, který podával daňové přiznání v uplynulých letech,
a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Změna místního koeficientu, který si
určuje pro každý rok obec nebo změna ceny půdy, také není důvodem pro podání daňového
přiznání.
Vlastníky nemovitých věcí v hlavním městě Praze upozorňujeme: 
Na základě obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy došlo k zavedení místního koeficientu ve výši 2, přičemž
u některých městských částí došlo ke kompenzaci snížením koeficientu dle počtu obyvatel, proto se výše daně
z nemovitých věcí může v jednotlivých městských částech lišit. Je-li jedinou změnou ve vztahu k nemovité věci k 1. 1.
2020 změna koeficientu – daňové přiznání se nepodává, správce daně tyto změny automaticky zohlední při výpočtu
daně na aktuální rok sám.
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