Informace pro vlastníky pozemků v k.ú. Olešky
V uplynulém roce 2011 byla vyhlášena platnost obnoveného katastrálního
operátu Olešky. Parcely dosud evidované ve „zjednodušené evidenci“
(v mapách dřívějšího pozemkového katastru, označované jako pozemky PK)
byly přečíslovány a digitálně přeměřeny. Byly jim přiděleny nová parcelní
čísla a mohlo dojít ke změně jejich velikosti.
V této souvislosti upozorňujeme vlastníky pozemků nacházející se v k.ú.
Olešky na jejich povinnosti týkající se daně z nemovitostí. Daň z nemovitosti
zásadně platí její vlastník, výjimečně ji však platí nájemce, např.
u pronajatých pozemků evidovaných v katastru nemovitostí „zjednodušeným
způsobem“. Z toho vyplývá, že za pronajaté pozemky, které už jsou evidovány
v digitalizované podobě, musí daň z nemovitosti platit vlastník pozemků,
nikoliv nájemce jako dříve. Pro určení, zda má daňovou povinnost vlastník
nebo nájemce pozemku, je vždy rozhodující stav k 1. lednu kalendářního
roku, v němž má být daň zaplacena. Protože nový katastrální operát
pro Olešky již byl platný k 1.1.2012, je nutné za pozemky, u kterých došlo
k přečíslování nebo změně výměry nacházející se v k.ú. Olešky podat
daňové přiznání k dani z nemovitostí do 31.1.2012.
Vlastníků pozemků v k.ú. Radějovice se povinnost podat daňové přiznání
k dani z nemovitostí z výše uvedených důvodů do 31.1.2012 zatím netýká,
neboť obnovený katastrální operát Radějovic byl pouze vyložen k veřejnému
nahlédnutí, ale dosud nebyla vyhlášena jeho platnost (s největší
pravděpodobností bude v únoru 2012 vyhlášen za platný a vlastníci
pozemků v k.ú. Radějovice budou podávat daňové přiznání k dani
z nemovitostí podle stavu k 1.1.2013 do 31.1.2013).
Podle informací nájemce pozemků Agro Jesenice u Prahy, a.s. bude
vlastníkem pozemku zaplacená daň z nemovitostí refundována, a to společně
s vyplacením pachtovného, je však nutné, aby vlastníci doložili nájemci nové
výpisy z katastru nemovitostí.
Opozdíte-li se a daňové přiznání podáte do 7.2.2012, nebude toto opoždění
finančním úřadem sankcionováno. Po tomto datu však za pozdní předložení
zaplatíte minimálně 500 Kč.
Pro usnadnění vyplnění daňového přiznání zveřejňujeme některá data:
Kód katastrálního území: Radějovice – 737488; Olešky - 737470
Cena zemědělských pozemků (A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada,
ovocný sad, B – trvalý travní porost)
k.ú. Radějovice: 4,82 Kč/m2
k.ú. Olešky: 5,51 Kč/m2
Místní koeficient podle § 12 zákona: 1
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