Oznamy pre daňovníkov
Obec Borová oznamuje občanom, ktorým nastali zmeny v dani z nehnuteľnosti (DzN), v dani
za psa v roku 2017, že tieto zmeny sú povinní nahlásiť na obecnom úrade a
podať priznanie alebo čiastkové priznanie do 31.1.2018.
Zmenami v DzN

sú:

-predaj alebo kúpa nehnuteľnosti -zmena vlastníka
-dedičstvo
-prístavba k RD
-právoplatné stavebné povolenie,
-právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
-ohlásenie drobnej stavby (rozmer v m² stavby a č .parcely)– ako: sklad náradia,
garáž, dielňa, prístrešok ,hosp. budova a pod. čiže stavba ktorá je pevne spojená so zemou.
Pri Kolaudačnom rozhodnutí je potrebné predložiť geometrický plán (rozmer RD parc.č.)
Pri Drobnej stavbe je potrebné uviesť rozmer drobnej stavby a parcelné číslo
Ďalšími zmenami DzN sú:
- zmena mena podnikateľa, zmena v Živnost. liste alebo v Obchodnom registri,
zmena sídla podnikania,
-začatie podnikania, skončenie podnikania, pozastavenie podnikania a pod.
Dokladom o zmene v DzN je:
- LV - list vlastníctva , živnostenský list, výpis z Obchodného registra

Pre zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad je potrebné dať písomnú
žiadosť, ku ktorej je potrebné doložiť hodnoverné doklady ako sú :

- potvrdenie o návšteve školy doložené potvrdením o ubytovaní v internáte alebo potvrdenie
o prechodnom pobyte a zaplatení poplatku
- ak sa občan nezdržiava viac ako 90 dní na území obce / potvrdenie zamestnávateľa /

Pre zníženie poplatku na daň z nehnuteľnosti je potrebné dať písomnú žiadosť.
a) 25 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania vo veku nad
80 rokov a občania, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a túto skutočnosť
preukážu potvrdením z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, ak tieto pozemky
slúžia výhradne na ich osobnú potrebu
b) 25 % z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty, ktorých vlastníkmi sú občania
vo veku nad 80 rokov, občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím a občania v hmotnej núdzi, ktoré slúžia
na ich trvalé bývanie

