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Daň silniční a daň z
nemovitých věcí v
roce 2014
Daň silniční

Rádi bychom Vás upozornili na blížící se termín pro podání přiznání k dani
silniční a k dani z nemovitých věcí a dále na změny v související legislativě.

Zákonný termín pro podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku
2013 je v pátek 31. ledna 2014.
Obecně má povinnost zpracovat a podat přiznání k dani silniční provozovatel
uvedený v technickém průkazu vozidla, které je předmětem daně silniční.
Kromě výše uvedeného případu je poplatníkem daně i zaměstnavatel, který
vyplatil zaměstnanci cestovní náhradu za použití osobního automobilu nebo
jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli
vozidla.
Pokud máte nějaké pochybnosti ohledně své daňové povinnosti k dani silniční
nebo potřebujete jakoukoli asistenci s přípravou přiznání za zdaňovací období
roku 2013, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Daň z nemovitých věcí

Zákonný termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014 je
rovněž v pátek 31. ledna 2014.
Dovolujeme si upozornit, že v důsledku novelizace příslušné právní úpravy
účinné od 1. ledna 2014 může vzniknout povinnost zpracovat a podat přiznání
k dani z nemovitých věcí i v případě, kdy subjekt nenabyl ani nepozbyl žádné
nemovité věci. Povinnost podat přiznání přitom vzniká i v případě, že nová
daňová povinnost je nižší než předchozí.
Níže shrnujeme nejdůležitější změny vedoucí k povinnosti podat daňové
přiznání na zdaňovací období roku 2014.







Stavby vleček jsou nově předmětem daně z pozemků jako zpevněné
plochy pozemků užívané k podnikání, nikoli předmětem daně ze
staveb.
V případě staveb užívaných k podnikání se do počtu nadzemních
podlaží nově nezahrnují nadzemní podlaží, jejichž zastavěná plocha
je menší než 1/3 zastavěné plochy stavby.
Některé stavby nebudou nově předmětem daně ze staveb a
jednotek, neboť nejsou považovány za zdanitelnou stavbu podle
zákona (například plošné stavby, které se nacházejí na jiných
druzích pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří). Tyto položky
budou zdaněny daní z pozemků.
Pozemky určené k zastavění některými zdanitelnými stavbami
osvobozenými od daně ze staveb a jednotek budou po dobu, než
bude stavba dokončena, zdaňovány jako pozemky stavební.
Vlastník pozemku pod bytovým domem rozděleným na jednotky,
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který není vlastníkem žádné z jednotek, bude povinen zdanit
pozemek samostatně ve svém daňovém přiznání bez ohledu na to,
že je pozemek zastavěn stavbou (pokud se na pozemek nevztahuje
některá ze zákonných výjimek).
Dochází ke změně poplatníka daně z nemovitých věcí u podílových
fondů a fondů obhospodařovaných penzijní společností. Nově je
poplatníkem daně přímo fond a má povinnost zpracovat a podat
daňové přiznání.

V případě jakýchkoli pochybností týkajících se Vaší daňové povinnosti k dani
z nemovitých věcí nás prosím neváhejte kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme
s posouzením důsledků novelizace nebo se zpracováním daňového přiznání.
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Vezměte, prosím, na vědomí, že současné vydání Tax & Fiscal Alert bylo
připraveno pro obecnou orientaci v dané problematice, ale nenahrazuje
vlastní odborné poradenství poskytnuté ve vztahu ke konkrétní situaci. Z
důvodu průběžných změn v legislativní oblasti mohou být některé informace
po zveřejnění v Tax & Fiscal Alert předmětem dalšího vývoje a změn. Za tyto
změny nenese společnost Accace odpovědnost, a nezodpovídá tedy ani za
možné vzniklé škody a možná rizika vyvolaná změnou stávající legislativy.
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