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Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa v roku 2018 v zmysle
zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov
Daňové priznanie podáva daňovník, u ktorého nastali v roku 2017 zmeny vo
vlastníctve nehnuteľnosti. Zmeny, pre ktoré je potrebné podať daňové
priznanie :

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
• Nadobudnutie nehnuteľnosti – stavby, pozemky- kúpou, dedením, odpredajom,
zámenou, zmenou vlastníka, všetky zmeny, pozemky vo vlastníctve, ktoré nie sú
dané do nájmu FO, PO.
• Začatie výstavby rodinného domu resp. iného objektu na základe stavebného
povolenia, pozemok sa vydaním právoplatného stavebného povolenia zdaňuje ako
stavebný pozemok;
• Stavba drobných stavieb – hospodárska budova, prístrešky, skleníky, fóliovníky
a pod. – v priebehu roku 2017, ale aj tie, ktoré boli vystavané v predošlých rokoch
a neboli priznané v daňovom priznaní !!!;
• Kolaudácia rodinného domu, chatiek, záhradných domčekov, garáží a pod.
v priebehu roku 2017;
• Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do 31.01.2018 na predpísanom
tlačive, ktoré je k dispozícii na Obecnom úrade Brezany, po podaní daňového
priznania po uvedenom termíne Obec Brezany pristúpi k uplatňovaniu sankcií
v zmysle zákona za oneskorené podanie daňového priznania.

DAŇ ZA PSA
•
•
•
•

V zmysle nového zákona č. 460/2011 Z.z. vzniká daňovníkovi – vlastníkovi(majiteľovi)
psa povinnosť prihlásiť psa na predpísanom daňovom tlačive do 31.01.2018;
Daňová povinnosť- daň za psa bude vyrubená rozhodnutím a splatná podľa
zákona do 30 dní po prevzatí rozhodnutia;
V prípade, že vlastníkom (majiteľom) doposiaľ prihlásený pes uhynul, je taktiež
povinnosť túto skutočnosť ohlásiť správcovi dane – Obci Brezany;
Každý pes v obci musí byť označený známkou, na ktorej je uvedené číslo známky
s označením obce. Známky pre psov si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade
Brezany.

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE (NHP)
•

Vlastník, majiteľ, prevádzkovateľ , ktorý prevádzkuje NHP na území obce je
povinný na predpísanom tlačive podať daňové priznanie k dani za NHP najneskôr
do 31.01.2018.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY (PA)
•

Vlastník, majiteľ, prevádzkovateľ, ktorý prevádzkuje PA na území obce je povinný
na predpísanom tlačive podať daňové priznanie k dani za PA najneskôr
do 31.01.2018.

•

DAŇ ZA UBYTOVANIE
Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane
do 30 dní od začatia poskytovania prechodného ubytovania. V oznámení uvedie
svoje identifikačné údaje ako a identifikačné údaje ubytovacieho zariadenia.

