Informace

pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající

se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani
z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

UPozorňujeme PoPlatníky, Že na zdaňovací období roku 2022lze uplatnit pouze osvobození
Podle_§ 4 o_dst 1 PÍsm. k) zákona č,338/1992 Sb,, o dani z nemovitých věcí, ve znění od
1. 1.2020, Osvobozeníq9dle_ § 4 odst. '1 písm. k) zákona č. 338/1992 SÓ., o dani nemovitých
z

věcÍ, ve znění do 31. 12.2019, podle kterého se osvobozovaly pozemky remízku, ňalr:t
a větrolamŮ amezí na orné pŮdě, trvalých travních porostech a pozómky ostatních ploch, kteié

nelze Žádným zpŮsobem využívat, nelze na zdaňovací období roku zobz

uplatnit

a PoPlatníkŮm mŮŽe vzniknout povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.

V důs|edku této změny
a

(skupina dřevin, stromo řadí. travnatá údolnice, mez, př

p, mokřad)
(dále

jen,,LPlS")
a u Poze.mkŮ ostatních Ploch.které nel.?e.ž4dnÝm způsobem vvužívat,pokud
se neledná

opozemkyostatníchplochmimozastavěnérrze@íványkpodnixáni,
na kterých se nachází p,říkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo
Úrž,

Z výŠeuvedeného tedy vyp|ývá, že pokud remízky, háje, větrolamy a meze nebudou

v,evidenci,_ekologicky významných prvků v evidenci l_PlS cio-gt .

12.2oŽl zaevidovány jako
skuPina dřevin, stromořadÍ, travnatá údolnice nebo mez, nebudou splněný pooňrinry
Pro osvobození PozemkŮ dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z ne.ouitycrr vecí
a PoPlatníci si nebudou moci v uvedených případech na zdaňovací období roku
2022 uplatnit
nárok na jejich osvobození,
Obdobně je tomu i v PříPadě pozemkŮ ostatních pIoch, které nelze žádným způsobem
vYuŽÍvat. Pokud tYto Pozemky nově nesplňují poOmint<y pro osvobození poóle
§ 4 odst. 1
písm. k) bodu 2 nebo 3 zákona o dani z nemovitlich věci ve znění
.1.
od 1 .2O2O,tj. nejedná
se o PoZemkY, na nichŽ se nachází krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí,
travnatá
Údolnice,.mez, Příkop nebo.mokřad, pokÚ9
i-e iento prvek evidován v evidenci ekologicky
významných PrvkŮ podle zákona upiavujícíňozemědělství, nebo příkop, mokřad,
močál,
baŽina, skalní Útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních plocl^r mimo
zastavěné
Území obce, které nejsou. užíványk podnikáhí, neize osuóbozeni poote +
5 oJsi. 1 písm. k)
zákona o dani z nemovitých věcí, ve znění do 3,1. 12.2019, počínaje1."1.
ŽÓŽijiž nadále
uPlatňovat, ProtoŽe k.31.12, 2021 uplyne přechodné období. Poxuo.. n.pÓ.umku
výše
uvedený krajinný Prvek nacházÍ,lze osvobodit pozemek pouze v rozsahu
tohoto krajinného
prvku, nikoliv ce|ý pozemek.

PoPlatníkŮm, kteří si na rok 2021 shora uvedené osvobození uplatňovali počínaje
a
1, 1.2022 nesPlňují výŠeu_vedené podmínky, vzniká povinnost podat
daňové'prlznáirí
na zdaňovací období roku2022, a to nejpozóoli oo 3t. leona 2022.
Osvobození u krajinnóho prvku bude možnéna zdaňovací období roku 2022
uplatnit pouze
v PříPadě, Že krajinný Prvek bude k 1 . 1 . 2022 již evidován v evidenci
et<oto9ict<ý'významnych
PrvkŮ v evidenci LPIS, a to s ohledem na ustaňovení § 13b zákona o dani Žnemovitých věcí,
Podle kterého se daň z nemovitých věcí stanoví k 1. lddnu roku, na který je daň stanovována,
V.PříPadě, Že bude Po9á| novýpodnět (žádost) o zaevidován'Lkrajinnóňo p,uŘu
oó evioence
9r9lo9i_c!Y významných prvkŮ v evidenci LPIS v roce 2021, aie bude'zaevidován až po
1,1.2022, bude moŽné uPlatnit osvobození u daného krajinného prvku
az ná zoaRovací
období roku 2023.

podrobné informace k uplatnění osvobození
a postupům pro zápis krajinného prvku
do evidence Lpls by|y zveřejněny na strán kách Finančnísprávy
dne 13,7,2021

