daňové identiﬁkační číslo / identiﬁkační číslo / rodné číslo

List k dani ze staveb a jednotek

zdaňovací období – rok

Poplatník daně:

List číslo:

III. ODDÍL – údaje k dani ze staveb a jednotek

Počet příloh k listu:

301 Předmět daně

Zdanitelné jednotky:
Zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná
R – pro bydlení (byt)
S – pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním
hospodářství
T – pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice
nebo ostatní zemědělské výrobě
U – pro ostatní druhy podnikání
V – jako garáž
Z – ostatní zdanitelná jednotka
Nebytový prostor ve zd. jednotce užívaný k podnikání

Zdanitelné stavby:
H – budova obytného domu
I – ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu
J – budova pro rodinnou rekreaci včetně budov rodinných
domů užívaných pro rodinnou rekreaci
K – budova plnící doplňkovou funkci k budově pro rodinnou rekreaci
nebo k budově rodinného domu užívaného pro rodinnou rekreaci
L – garáž vystavěná odděleně od budovy obytného domu

Zdanitelná stavba užívaná pro
M – podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství
N – podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě,
302 Datum zápisu vkladu práva vlastnického nebo datum
energetice nebo ostatní zemědělské výrobě
splnění podmínek pro nabytí vlastnického práva
O – ostatní druhy podnikání
k nemovité věci vydražené v dražbě (vyplňte jen, pokud
P – ostatní zdanitelná stavba
na tomto listu přiznáváte předmět daně v pozdějším
termínu podle § 13a odst. 11 nebo odst. 12 zákona)
303 Název obce

304 Název katastrálního území

den

měsíc

rok

305 Kód katastrálního území

306 Zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky – v případě nedostatečného počtu následujících položek použijte přílohu k listu – tiskopis 25 5535
a) číslo popisné
b) číslo
c) stavba
číslo parcely, na níž se nachází
d) rok
e) právní f) výměra zastavěné plochy g) právní důvody h) poslední
nebo evidenční
jednotky
na
zdanitelná
parcelestavba
číslo nebo stavba,
dokončení
vztah
zdanitelné stavby nebo
nároku
rok
v níž se nachází zdanitelná
stavby
podlahová plocha zdanitelné na osvobození
osvobození
2
jednotka
jednotky v m

307 Zastavěná plocha zdanitelných staveb nebo podlahová plocha zdaň. jednotek
celkem v m2 – uveďte součet výměr, a to i z příloh k tomuto listu
308 Účel užití zdanitelné stavby
nebo zdanitelné jednotky či
souhrnu zdanitelných staveb
nebo zdaň. jednotek, popis
změn, důvody k uplatnění
nároku na osvobození
Č. ř.
309
310
311

Výpočet daně ze staveb a jednotek

Měrná
jedn.

Poplatník

Výměra podlahové plochy zdanitelné jednotky
– vyplňte pouze u zdanitelných jednotek R až Z
Koeﬁcient podle § 10 odst. 3 zákona
– vyplňte pouze u zdanitelných jednotek R až Z
Základ daně ze staveb a jednotek – zastavěná plocha zdanitelné
stavby H až P nebo upravená podlahová plocha zdanitelné jednotky
R až Z (zaokrouhlí se na celé m2 nahoru)

312

Základní sazba daně podle § 11 odst. 1 zákona

313

Počet nadzemních podlaží dalších – vyplňte pouze u zdaň. staveb H až P

m

2

,
m2
Kč/m2

,

315

Zvýšení základní sazby za další nadzemní podlaží
podle § 11 odst. 2 zákona – vyplňte pouze u zdaň. staveb H až P
Koeﬁcient podle § 11 odst. 3 a 4 zákona
– vyplňte pouze u zdanitelných staveb H až O a zd. jednotek R až Z

316

Výsledná sazba daně (zaokrouhlí se na 2 desetinná místa)

,

317

Daň ze staveb a jednotek (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Kč

318

Podlahová plocha nebyt. prostoru k podnikání v budově obyt. domu H,
upravená podlah. plocha nebyt. prostoru k podnikání ve zd. jednotce R, V, Z

m2

319
320

Zvýšení daně podle § 11a zákona (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)
– vyplňte pouze u zdanitelných staveb H a zd. jednotek R, V nebo Z
Poměr výměry podlahových ploch podle § 9 odst. 2 zákona
(zaokrouhlí se na 2 desetinná místa)

321

Výše nároku na osvobození podle § 9 zákona
(zaokrouhlí se na 2 desetinná místa)

Kč

322

Daň ze staveb a jednotek po případném zvýšení
podle § 11a zákona a po uplatnění nároku na osvobození

Kč

323

Spoluvlastnický podíl na zdanitelné stavbě nebo
zd. jednotce – uveďte pouze, pokud přiznáváte daň
za spoluvlastnický podíl na zdanitelné stavbě
nebo zdanitelné jednotce

324

Daň ze staveb a jednotek (v případě přiznání podílu na dani ze
zdanitelné stavby či zd. jednotky se zaokrouhlí na celé Kč nahoru)

325

Místní koeﬁcient podle § 12 zákona

326

Výsledná daň ze staveb a jednotek
po úpravě místním koeﬁcientem podle § 12 zákona

314

25 5533

MFin 5533 - vzor č. 6

Kč

,
Kč/m2

Kč

,

a) čitatel
b) jmenovatel
Kč

Kč
1

Finanční úřad

daňové identiﬁkační číslo / identiﬁkační číslo / rodné číslo

List k dani ze staveb a jednotek

zdaňovací období – rok

Poplatník daně:

List číslo:

III. ODDÍL – údaje k dani ze staveb a jednotek

Počet příloh k listu:

301 Předmět daně

Zdanitelné jednotky:
Zdanitelná jednotka, jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná
R – pro bydlení (byt)
S – pro podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním
hospodářství
T – pro podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě, energetice
nebo ostatní zemědělské výrobě
U – pro ostatní druhy podnikání
V – jako garáž
Z – ostatní zdanitelná jednotka
Nebytový prostor ve zd. jednotce užívaný k podnikání

Zdanitelné stavby:
H – budova obytného domu
I – ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu
J – budova pro rodinnou rekreaci včetně budov rodinných
domů užívaných pro rodinnou rekreaci
K – budova plnící doplňkovou funkci k budově pro rodinnou rekreaci
nebo k budově rodinného domu užívaného pro rodinnou rekreaci
L – garáž vystavěná odděleně od budovy obytného domu

Zdanitelná stavba užívaná pro
M – podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním a vodním hospodářství
N – podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě,
302 Datum zápisu vkladu práva vlastnického nebo datum
energetice nebo ostatní zemědělské výrobě
splnění podmínek pro nabytí vlastnického práva
O – ostatní druhy podnikání
k nemovité věci vydražené v dražbě (vyplňte jen, pokud
P – ostatní zdanitelná stavba
na tomto listu přiznáváte předmět daně v pozdějším
termínu podle § 13a odst. 11 nebo odst. 12 zákona)
303 Název obce

304 Název katastrálního území

den

měsíc

rok

305 Kód katastrálního území

306 Zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky – v případě nedostatečného počtu následujících položek použijte přílohu k listu – tiskopis 25 5535
a) číslo popisné
b) číslo
c) číslo
stavba
parcely, na níž se nachází
d) rok
e) právní f) výměra zastavěné plochy g) právní důvody h) poslední
nebo evidenční
jednotky
zdanitelná
na parcelestavba
číslo nebo stavba,
dokončení
vztah
zdanitelné stavby nebo
nároku
rok
v níž se nachází zdanitelná
stavby
podlahová plocha zdanitelné na osvobození
osvobození
2
jednotka
jednotky v m

307 Zastavěná plocha zdanitelných staveb nebo podlahová plocha zdan. jednotek
celkem v m2 – uveďte součet výměr, a to i z příloh k tomuto listu
308 Účel užití zdanitelné stavby
nebo zdanitelné jednotky či
souhrnu zdanitelných staveb
nebo zdaň. jednotek, popis
změn, důvody k uplatnění
nároku na osvobození
Č. ř.
309
310
311

Výpočet daně ze staveb a jednotek

Měrná
jedn.

Poplatník

Výměra podlahové plochy zdanitelné jednotky
– vyplňte pouze u zdanitelných jednotek R až Z
Koeﬁcient podle § 10 odst. 3 zákona
– vyplňte pouze u zdanitelných jednotek R až Z
Základ daně ze staveb a jednotek – zastavěná plocha zdanitelné
stavby H až P nebo upravená podlahová plocha zdanitelné jednotky
R až Z (zaokrouhlí se na celé m2 nahoru)

m

2

,
m2

312

Základní sazba daně podle § 11 odst. 1 zákona

313

Počet nadzemních podlaží dalších – vyplňte pouze u zdaň. staveb H až P

314

Zvýšení základní sazby za další nadzemní podlaží
podle § 11 odst. 2 zákona – vyplňte pouze u zdaň. staveb H až P

315

Koeﬁcient podle § 11 odst. 3 a 4 zákona
– vyplňte pouze u zdanitelných staveb H až O a zd. jednotek R až Z

316

Výsledná sazba daně (zaokrouhlí se na 2 desetinná místa)

317

Daň ze staveb a jednotek (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)

Kč

318

Podlahová plocha nebyt. prostoru k podnikání v budově obyt. domu H,
upravená podlah. plocha nebyt. prostoru k podnikání ve zd. jednotce R, V, Z

m2

319

Zvýšení daně podle § 11a zákona (zaokrouhlí se na celé Kč nahoru)
– vyplňte pouze u zdanitelných staveb H a zd. jednotek R, V nebo Z

Kč

320

Poměr výměry podlahových ploch podle § 9 odst. 2 zákona
(zaokrouhlí se na 2 desetinná místa)

321

Výše nároku na osvobození podle § 9 zákona
(zaokrouhlí se na 2 desetinná místa)

322

323
324

Kč/m2

,

Místní koeﬁcient podle § 12 zákona

326

Výsledná daň ze staveb a jednotek
po úpravě místním koeﬁcientem podle § 12 zákona

,
,

Kč/m2

,
Kč

Daň ze staveb a jednotek po případném zvýšení
podle § 11a zákona a po uplatnění nároku na osvobození
Spoluvlastnický podíl na zdanitelné stavbě nebo
a) čitatel
zd. jednotce – uveďte pouze, pokud přiznáváte daň
za spoluvlastnický podíl na zdanitelné stavbě
b) jmenovatel
nebo zdanitelné jednotce
Daň ze staveb a jednotek (v případě přiznání podílu na dani ze
zdanitelné stavby či zd. jednotky se zaokrouhlí na celé Kč nahoru)

325

Kč

Kč

Kč

Kč
2

Finanční úřad

