Informácie o miestnych daniach na zdaňovacie obdobie roku 2019.
Pre zdaňovacie obdobie roku 2019 je platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Bojnice 09-2015 o miestnych daniach.
V zmysle VZN-09-2015 správca dane poskytuje daňovníkom dane z nehnuteľností
zníženie dane. V prípade, že spĺňate niektorú podmienku poskytnutia zníženia dane
z nehnuteľností, ste povinní si toto zníženie dane uplatniť na Mestskom úrade v Bojniciach
podaním čestného vyhlásenia v termíne do 31. januára 2019. Po tomto termíne nebude
zníženie dane priznané.
Tlačivá čestného vyhlásenia pre poskytnutie zníženia dane si môžete sami, prostredníctvom
rodinných príslušníkov alebo známych vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Bojniciach
v kancelárii č. 5.
Daňovníkovi, ktorému prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od
dane, je povinný uplatniť nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní
k dani z nehnuteľností alebo v čiastkovom priznaní v lehote do 31.01.2019, inak nárok
na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.
Podmienky na oslobodenie od dane za psa a povinnosti daňovníkov ostávajú
nezmenené. V zmysle VZN o miestnych daniach je potrebné uplatniť nárok na oslobodenie
od dane za psa a predložiť potrebné doklady do 31.januára 2019, aby bolo možné pre tohto
daňovníka uplatniť oslobodenie od dane za psa na rok 2019.
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje na rok 2019 podávajú do 31.01.2019 len tí daňovníci,
ktorým vznikla a zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností k 1. januáru zdaňovacieho
obdobia a daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane
z nehnuteľností.
Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu
zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
Tlačivá priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za
nevýherné hracie prístroje sú k dispozícii na finančnom oddelení MsÚ v Bojniciach,
v kancelárii č. 05.
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