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Príloha č.: .......

IV. ODDIEL
PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom  dome
- Rodné číslo

- Číslo parcely

- Právny vzťah  (Vyznačí sa X)

- Dátum zániku daňovej povinnosti

správcavlastník

áno nie

∟ ∟MF/021249/2014-725

P. č. Účel využitia nebytového priestoru 
v bytovom dome 

Dátum vzniku
daňovej

povinnosti

Dátum zániku 
daňovej

povinnosti

Výmera podlahových plôch 
nebytového priestoru

v bytovom dome

  Číslo nebytového 
priestoru v bytovom

dome

- IČO

- Obec

- Ulica a číslo domu

- Názov katastrálneho územia

- Spoluvlastníctvo (Vyznačí sa X)

- Počet spoluvlastníkov

- Dátum vzniku daňovej povinnosti

- Číslo súpisné

- Číslo bytu

podielové

- Spoluvlastník určený dohodou- Rodné číslo manžela/manželky

- Popis bytu

bezpodielové

- Základ dane (výmera podlahovej plochy,
u spoluvlastníkov vo výške ich spoluvlastníckeho podielu)

a) bytu b) nebytového priestoru v bytovom dome

- Výmera podlahovej plochy bytu alebo časti bytu
v bytovom dome, ktorý sa využíva na iný účel ako
na bývanie

- Byt alebo nebytový priestor v bytovom dome alebo ich časti oslobodené od dane z bytov
a) výmera podlahovej plochy bytu alebo jeho časti b) výmera podlahovej plochy nebytového priestoru v bytovom dome alebo jeho časti

(Vyznačí sa X)

Poznámka:
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