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VÝZVA
daňovníkom dane z nehnuteľnosti
Vážení obyvatelia obce,
Vážení spoluobčania,
obraciam sa na Vás s touto výzvou, ako na daňovníkov dane z nehnuteľnosti na podanie
daňového priznania (ak ho podávate prvýkrát), opravu už podaného daňového priznania
(dodatočného daňového priznania, prípadne opravného daňového priznania), prípadne
doplnenie podaného daňového priznania (čiastkového daňového priznania) alebo doplnenia
povinných príloh k dani z nehnuteľností v termíne do 31. 01. 2017, nakoľko kontrolou daňových
priznaní bolo zistených množstvo chýb, ktoré sú uvedené v Usmernení obyvateľom obce Bellova Ves
na vypĺňanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, ktoré Vám aj posielam.
Zároveň si Vás dovoľujem informovať, že rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti, ktoré Vám
obec zasiela každý rok, sa vydávajú na základe podaného daňového priznania, resp. na základe
informácií, ktoré sú uvedené v podanom daňovom priznaní, ktorým disponuje obecný úrad. V prípade,
že toto daňové priznanie je neaktuálne, nekompletné alebo nesprávne vyplnené, môže nastať situácia,
že výška dane uvedená v rozhodnutí nebude správna, nakoľko obecný úrad nemôže vedieť, že údaje
v daňovom priznaní sú pre daný rok už neaktuálne z dôvodu napr. zmeny vlastníckych pomerov
k nehnuteľnosti. Obecný úrad musí vychádzať z údajov uvedených v predloženom daňovom priznaní.
Vážení spoluobčania,
ubezpečujem Vás, že je v záujme obce, aby daň z nehnuteľnosti bola každému daňovníkovi
vyrubovaná v správnej výške tak, aby nedošlo k poškodeniu daňovníka, ale ani obce.
K dosiahnutiu tohto cieľa je potrebné, aby sme hlavne komunikovali a aby každý daňovník
mal podané daňové priznanie vyplnené správne, úplne, pravdivo a aktuálne.
Verím, že usmernenie, ktoré je zverejnené na webovej stránke obce www.bellovaves.sk a je
Vám k dispozícií aj na obecnom úrade, Vám poslúži ako pomôcka pri podávaní, oprave alebo
doplnení daňového priznania.
V prípade potreby alebo v prípade, že nedisponujete podaným daňovým priznaním (nemáte
jeho kópiu) a chcete si ho skontrolovať, obecný úrad je Vám plne k dispozícií.
Ďakujem za spoluprácu.
S úctou
Ing. Mária Jankovičová, MBA, v. r.
starostka obce

