
Potřebné podklady pro podání přiznání

1 / Kupní smlouva (KS)

2 / Vyrozumění z katastrální úřadu o provedeném vkladu

3/  Znalecký posudek nebo vyplnění údajů v oddíle B

Jméno 

Příjmení 

Rodné příjmení 

Titul 

Datum narození 

Rodné číslo 

Ulice/část obce 

Číslo popisné 

Obec 

PSČ 

Telefon 

Email 

Oddíl B - Údaje bytu (nemovitosti dle KS) pro určení ceny směrnou hodnotou (není znalecký posudek)

kočárkárna
sušárna
prádelna
komerční plochy
fitness
sauna
bazén
garážové stání
jiné - popis..
lokální - tuhá paliva
lokální - elektrické x plynové
ústřední (etážové, dálkové)
podlahové topení místností

Daň z nabytí - pořízení bytu

Oddíl A - Údaje (kupujícího=nabyvatele) pro vyplnění přiznání k dani z nabytí nemovitosti 

Společné části stavby

Vytápění

Výtah (ano x ne)
Další doplňující údaje vyplnit formou ANO x NE

Číslo bytu (pokud není v KS)
Výměra bytu / domu
Umístění - číslo nadzemnního podlaží
Stáří stavby
Konstrukce stavby (panelová, cihlová, dřevěná)

Oddíl B - Údaje bytu (nemovitosti dle KS) pro určení ceny směrnou hodnotou (není znal.posudek)

Potřebné podklady pro podání přiznání k dani z nabytí

Oddíl A - Údaje (kupujícího=nabyvatele) pro vyplnění přiznání k dani z nabytí nemovitosti 

Daň z nabytí - pořízení bytu



samostatné WC
samostatná koupelna
mimo byt
umakartové jádro
žádné
splachovací WC
umyvadlo
sprchový kout
vana
vířivá vana
masážní sprchový panel
sauna
jiné - popis..
balkon, lodžie
sklepení kóje, sklep, komora
terasa, zimní zahrada
jiné vybavení (např. krb,..)
jiné - popis..
špatný stav - nutná rekonstrukce
stav odpovídající stáří
výborný stav (po rekonstrukci)
zanedbatelné nebezpečí
nízké riziko (tzv.100-letá voda)
střední riziko (tzv.20-letá voda)
vysoké riziko (tzv.5-letá voda)

Oddíl B - Ostatní nebytové prostory pořízené s bytem

garáž sklep/komora

elektroinstalace
voda
kanalizace
žádné
vytápěné
vzduchotechnika
WC
okno
vrata s elektr.pohonem
jiné…popis

Doplňující informace

Stav stavby (špatný, odpovídají stáří, výborný)

Technické vybavení 

Vytápění 

Další vybavení

Výměra podlahové plochy v m2
Stáří stavby
Konstrukce stavby (panelová, cihlová, dřevěná)

Druh nebytového prostoru
Číslo nebytového prostoru

Koupelna, WC 

Koupelna, WC-zařizovací předměty

Další vybavení

Stav bytu

Povodňové riziko - zóna

Oddíl B - Ostatní nebytové prostory pořízené s bytem)


