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P R O H L Á Š E N Í
o výši použitých finančních prostředků

získaných osvobozením od daně z nemovitostí
podle ustanovení § 9 odst. 6 a 7 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

I. ODDÍL
Údaje o poplatníkovi

04 Příjmení

05 Rodné příjmení

08 Obchodní jméno právnické osoby dodatek obchodního jména

06 Jméno 07 Tituly

09 trvalé bydliště fyzické osoby - sídlo právnické osoby:

a) obec b) PSČ c) telefon

d) ulice a č. orientační (nebo část obce a č. popisné) e) fax

f) okres g) stát

   Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

otisk prezentačního razítka finančního úřadu

Poplatník

fyzická osoba01 Daňové identifikační číslo

02 Rodné číslo

/

03 Identifikační číslo organizace

právnická osoba

Finančnímu úřadu v, ve, pro



10. Zdaňovací období, od kterého je uplatňován
nárok na osvobození

11. Výše uplatňovaného nároku na osvobození
(řádek 51 přiznání k dani) v Kč

12. Výše vynaložených finančních prostředků na
stavební opravy, rekonstrukci nebo modernizaci
obytných domů a stavební úpravy kulturních
památek v Kč

13. Použití finančních prostředků
prokázáno na období

§ 9 odst. 1 písm. h)

§ 9 odst. 1 písm. i)

§ 9 odst. 1 písm. h)

§ 9 odst. 1 písm. i)

§ 9 odst. 1 písm. p)

§ 9 odst. 1 písm. h)

§ 9 odst. 1 písm. i)

§ 9 odst. 1 písm. p)

§ 9 odst. 1 písm. h)

§ 9 odst. 1 písm. i)

§ 9 odst. 1 písm. p)

§ 9 odst. 1 písm. p)

Poplatník Finanční úřad

Datum razítka Podpis

POKYNY

    1. Poskytnutí osvobození od daně podle § 9 odst. 1 písm. h), i) a p), na které musí poplatník uplatnit nárok v podaném daňovém přiznání,
je vázáno na poplatníkem prokázané použití finančních prostředků získaných osvobozením na stavební opravy, rekonstrukci a modernizaci
obytných domů a na stavební povolení prováděné stavební úpravy kulturních památek. Účinnost osvobození vzniká již ve zdaňovacím
období, v němž byl nárok na osvobození uplatněn. První doklady osvědčující vynaložení prostředků je poplatník povinen předložit do dvou
let od účinnosti osvobození, jinak poskytnuté osvobození zaniká (např. pokud byl nárok na osvobození uplatněn již na rok 1993, je třeba
prokázat použití finančních prostředků do 31. 12. 1994). Poplatník může prokázat použití finančních prostředků na jakýkoliv počet dalších
zdaňovacích období, nejméně však za uplynulá zdaňovací období. V případě, že není prokázáno použití finančních prostředků na více
zdaňovacích období, je možné prokazovat za jednotlivá zdaňovací období, a to vždy do 31. prosince. Poslední doklady osvědčující
vynaložení prostředků je možno předložit nejdéle do 1 roku po zániku účinnosti osvobození, např. kdy je nárok na osvobození uplatněn
poprvé až v posledním roce lhůty dané pro osvobození. Pokud nebyly prokázány všechny prostředky získané osvobozením od daně, rozdíl
prokázaných prostředků a daňové povinnosti se předepíše poplatníkovi k přímému placení jako daň s příslušnými sankcemi. Pokud dojde
k zániku osvobození od daně z důvodu, že nebylo prokázáno použití finančních prostředků, může poplatník požádat o osvobození znovu
kdykoli v době do 15 let od nabytí účinnosti zákona. K této žádosti je poplatník povinen současně předložit doklady osvědčující vynaložení
prostředků. Osvobození se při splnění těchto podmínek poskytne již na zdaňovací období, v němž byl nárok uplatněn, pro zbytek zákonné
lhůty dané pro osvobození.

    2. V řádku 10 uveïte rok, od kterého nárok na osvobození uplatňujete podle jednotlivých ustanovení.
    V řádku 11 uveïte výši uplatňovaného nároku na osvobození ve zdaňovacím období. V případě, že v průběhu lhůty dané pro osvobození
nastanou okolnosti rozhodné pro změnu výše daňové povinnosti, a tedy i výše uplatňovaného nároku na osvobození, je třeba tuto změnu
zohlednit nejen podáním nového daňového přiznání resp. dílčího daňového přiznání, ale i podáním nového prohlášení.
    V řádku 12 uveïte výši vynaložených finančních prostředků na stavební opravy, rekonstrukci nebo modernizaci obytných domů a na
stavební povolení prováděné stavební úpravy kulturních památek, které byly provedeny od roku účinnosti osvobození. Za stavební opravy
pro účely daně z nemovitostí se považují i udržovací práce např. nátěry oken nebo okapů, drobné klempířské práce, malířské práce apod.
    V řádku 13 uveïte počet let, na které je nárok na osvobození vynaloženými finančními prostředky prokázán porovnáním údajů uvedených
v řádku 11 a 12.
    Požadované údaje na řádku 10 až 13 uveïte ve sloupci "poplatník" vždy k příslušnému ustanovení, podle kterého se uplatňuje nárok
na osvobození.

    3. Podání tohoto tiskopisu je pouze jedním ze způsobů prokazování použitých prostředků získaných osvobozením, lze např. využít
možnosti toto provést ústně do protokolu u správce daně a předložit doklady (např. faktury, potvrzení o nákupu, dodací listy apod.).

    4. Poplatník je povinen kdykoliv na vyzvání příslušného finančního úřadu údaje uvedené v tomto tiskopise doložit uschovanými doklady.

Otisk


