
Vložka do přiznání k dani z nemovitostí

60 druh pozemku

A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad E - zastavěná plocha a nádvoří
B - louka, pastvina F - stavební pozemek
C - hospodářský les G - ostatní plocha

61 Název obce 62 Kód obce

63  Název KÚ 64 Kód KÚ

65 Parcela:

a) parcelní číslo a) a)

b) výměra parcely
v m2 b) b)

c) právní vztah c) c)

d) nárok na
osvobození d) d)
výměra v m2

e) zastavěná
plocha v m2 e) e)

66 Právní důvod nároku na osvobození
Změna okolností (dílčí daňové přiznání)
Důvody pro podání dodatečného přiznání
a den jejich zjištění (dodatečné daň. přiznání)

Č. ř.

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Výměra druhu pozemku

Spoluvlastnický podíl
na společných částech stavby
(zlomek uvedený na Listu
vlastnictví ve sloupci Podíl)

Výměra pozemku odpovídající spoluvlast. podílu
(ř. 67 x ř. 68)

Cena pozemku za 1 m2 podle § 5 odst. 1 a 2 zákona

Základ daně podle § 5 odst. 1 a 2 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Sazba daně podle § 6 odst. 1 zákona

Základ daně podle § 5 odst. 3 zákona

Sazba daně podle § 6 odst. 2 zákona

Koeficient podle § 6 odst. 4 zákona

Daň z pozemků

Nárok na osvobození ve výměře

Výše nároku na osvobození podle § 4 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Daňová povinnost

a)  čitatel

b)  jmenovatel

Měr. j. Poplatník Finanční úřad

m2

m2

Kč ,

Kč

% ,

m2

Kč/m2 ,

,

Kč

m2

Kč

Kč

25 5504  MFin 5504 - vzor č. 2 1

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

Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČO) List číslo

Dodatečná oprava Listu č.

Dodatečný List č.

Počet přílohII. ODDÍL Typ listu A
Údaje k dani z pozemků - spoluvlastnický podíl na pozemku odvozený od vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru



Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČO)

III. ODDÍL Typ listu A
Údaje k dani ze staveb - byty a samostatné nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí (dále též „jednotky“)

80 Předmět daně

R - byt
S - samostatný nebytový prostor určený k podnikání - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
T - samostatný nebytový prostor určený k podnikání - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, zemědělská výroba
U - samostatný nebytový prostor určený k podnikání - ostatní podnikatelská činnost
V - samostatný nebytový prostor určený k využití jako garáž
Z - ostatní samostatné nebytové prostory

81 Název obce 82 Kód obce

83  Název KÚ 84 Kód KÚ

85 Číslo popisné 86 Stavba na
n. evidenční cizím poz.

87 Parcelní
číslo

88 Údaje pro evidenci staveb:

a) Druh stavby b) Bytová kategorie c) Svislá nosná konstrukce

89 Číslo 90 Počet
jednotky jednotek

91 Popis
jednotky

92 Stavba dokon- 93 Právní
čena v roce vztah

94 Právní důvod nároku na osvobození
Změna okolností (dílčí daňové přiznání)
Důvody pro podání dodatečného přiznání
a den jejich zjištění (dodatečné daň. přiznání)

Č. ř.

95

96

97

98

99

100

101

102

103

Výměra podlahové plochy jednotky

Koeficient podle § 10 odst. 2 zákona

Základ daně podle § 10 odst. 2 zákona
(zaokr. na celé m2 nahoru)

Základní sazba daně podle § 11 odst. 1 zákona

Koeficient podle § 11 odst. 3 a 4 zákona

Výsledná sazba daně (zaokrouhlí se na 2 des. místa)

Daň ze staveb (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Výše nároku na osvobození podle § 9 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Daňová povinnost

Měr. j. Poplatník Finanční úřad

m2

1 , 2 0
m2

Kč/m2

,
Kč/m2 ,

Kč

Kč

Kč

2

List číslo

Dodatečná oprava Listu č.

Dodatečný List č.

Počet příloh



Vložka do přiznání k dani z nemovitostí

60 druh pozemku

A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad E - zastavěná plocha a nádvoří
B - louka, pastvina F - stavební pozemek
C - hospodářský les G - ostatní plocha

61 Název obce 62 Kód obce

63  Název KÚ 64 Kód KÚ

65 Parcela:

a) parcelní číslo a) a)

b) výměra parcely
v m2 b) b)

c) právní vztah c) c)

d) nárok na
osvobození d) d)
výměra v m2

e) zastavěná
plocha v m2 e) e)

66 Právní důvod nároku na osvobození
Změna okolností (dílčí daňové přiznání)
Důvody pro podání dodatečného přiznání
a den jejich zjištění (dodatečné daň. přiznání)

Č. ř.

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Výměra druhu pozemku

Spoluvlastnický podíl
na společných částech stavby
(zlomek uvedený na Listu
vlastnictví ve sloupci Podíl)

Výměra pozemku odpovídající spoluvlast. podílu
(ř. 67 x ř. 68)

Cena pozemku za 1 m2 podle § 5 odst. 1 a 2 zákona

Základ daně podle § 5 odst. 1 a 2 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Sazba daně podle § 6 odst. 1 zákona

Základ daně podle § 5 odst. 3 zákona

Sazba daně podle § 6 odst. 2 zákona

Koeficient podle § 6 odst. 4 zákona

Daň z pozemků

Nárok na osvobození ve výměře

Výše nároku na osvobození podle § 4 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Daňová povinnost

a)  čitatel

b)  jmenovatel

Měr. j. Poplatník Finanční úřad

m2

m2

Kč ,

Kč

% ,

m2

Kč/m2 ,

,

Kč

m2

Kč

Kč

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

Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČO) List číslo

Dodatečná oprava Listu č.

Dodatečný List č.

Počet přílohII. ODDÍL Typ listu A
Údaje k dani z pozemků - spoluvlastnický podíl na pozemku odvozený od vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru



Daňové identifikační číslo (příp. RČ/IČO)

III. ODDÍL Typ listu A
Údaje k dani ze staveb - byty a samostatné nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí (dále též „jednotky“)

80 Předmět daně

R - byt
S - samostatný nebytový prostor určený k podnikání - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
T - samostatný nebytový prostor určený k podnikání - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, zemědělská výroba
U - samostatný nebytový prostor určený k podnikání - ostatní podnikatelská činnost
V - samostatný nebytový prostor určený k využití jako garáž
Z - ostatní samostatné nebytové prostory

81 Název obce 82 Kód obce

83  Název KÚ 84 Kód KÚ

85 Číslo popisné 86 Stavba na
n. evidenční cizím poz.

87 Parcelní
číslo

88 Údaje pro evidenci staveb:

a) Druh stavby b) Bytová kategorie c) Svislá nosná konstrukce

89 Číslo 90 Počet
jednotky jednotek

91 Popis
jednotky

92 Stavba dokon- 93 Právní
čena v roce vztah

94 Právní důvod nároku na osvobození
Změna okolností (dílčí daňové přiznání)
Důvody pro podání dodatečného přiznání
a den jejich zjištění (dodatečné daň. přiznání)

Č. ř.

95

96

97

98

99

100

101

102

103

Výměra podlahové plochy jednotky

Koeficient podle § 10 odst. 2 zákona

Základ daně podle § 10 odst. 2 zákona
(zaokr. na celé m2 nahoru)

Základní sazba daně podle § 11 odst. 1 zákona

Koeficient podle § 11 odst. 3 a 4 zákona

Výsledná sazba daně (zaokrouhlí se na 2 des. místa)

Daň ze staveb (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Výše nároku na osvobození podle § 9 zákona
(zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Daňová povinnost

Měr. j. Poplatník Finanční úřad

m2

1 , 2 0
m2

Kč/m2

,
Kč/m2 ,

Kč

Kč

Kč

2

List číslo

Dodatečná oprava Listu č.

Dodatečný List č.

Počet příloh


