
Za chybu senátor  zaplatí vlastníci
byt  v rodinných domech. Jde až
o statisíce
Rodiny, které si v minulých letech koupily byt v menším
domku, nyní musí kv li chyb  v legislativ  doplácet
desetitisíce až statisíce korun na zp tn  vym ené dani
z nabytí nemovitosti. Mohou za to senáto i, kte í schválili
zákonné opat ení, jež p vodn  m lo rodiny této dan
zbavit. Zákonodárci si ale nevšimli, že je tu také stavební
zákon. A ten rozlišuje mezi bytem v bytovém dom
a v rodinném dom .
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eští zákonodárci se p ed více než t emi lety rozhodli, že
nep ímo podpo í mladé rodiny osvobozením od dan  z nabytí
nemovitosti (d íve da  z p evodu nemovitostí) ve výši ty
procent z ceny nemovitosti p i první koupi bytu i rodinného
domu v dob  do p ti let od kolaudace.
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Od této dan  osvobodilo vlastníky nových byt  a rodinných dom  zákonné opat ení
Senátu . 340/2013 Sb., které podle šéfa Senátu Milana Št cha p ipravilo ministerstvo
financí a platí od ledna 2014.

Zákonné opat ení je zvláštní právní norma podobná zákonu, kterou podle
ústavy m že p ijímat Senát, když nefunguje Sn movna. Ta byla v íjnu
2013 p ed volbami rozpušt na.

edníci finan ních ú ad  však nyní podle zjišt ní Práva za ínají ur itou skupinu lidí
upomínat, že dluží na dani z nabytí nemovitosti, protože uvedené osvobození se kv li
opomenutí ze strany zákonodárc  netýká byt  v rodinných domech, tedy i ve
vícegenera ních dvojdomech a trojdomech, ale pouze byt  v bytových domech
a samostatných rodinných dom .

Nejd íve jim tvrdili, že jsou osvobozeni
„Ú edníci finan ního ú adu nám p itom sami d íve tvrdili, že jsme od této dan
osvobozeni,“ sd lil Právu pan Tomáš K., jenž se svou rodinou bydlí v byt , který je
v rodinném domku na okraji Prahy.

„Když jsme si byt po ídili, s pracovníky finan ního ú adu jsme vše konzultovali a následn
jsme podali da ové p iznání. Spokojen  jsme si žili a spláceli hypotéku. Poté, co se nám
narodily dv  d ti, a nastal tedy výpadek jednoho p íjmu, se nám náhle ozval ú edník
finan ního ú adu a oznámil nám, že jsme vlastn  tenkrát nebyli osvobozeni od dan
z nabytí nemovitosti, jak nám d íve tvrdili, a že máme da  doplatit,“ vylí il sv j p íb h pan
Tomáš.

Nevíme, jak tuto situaci ešit.
Vzhledem k hypotéce již další

bankovní p ku nedostaneme
Tomáš K. z Prahy

Pracovník finan ního ú adu mu sd lil, že má doplatit ty i procenta z kupní ceny 4,5
miliónu korun ili 180 tisíc. K tomu však navíc ješt  úrok z prodlení za dva roky, který iní
2x14 procent z dlužné ástky, celkem tedy musí pan Tomáš zaplatit 230 400 korun.

„Nevíme, jak tuto situaci ešit. Vzhledem k hypotéce již další bankovní p ku
nedostaneme, jediným ešením je tedy p ka od nebankovního subjektu za vysoké
úroky,“ dodal pan Tomáš.



Jakub Svoboda, Právo

Mluv í finan ní správy Petra Petlachová Právu sd lila, že zákonné opat ení jednozna
rozlišuje osvobození pro stavby rodinných dom  a pro vyjmenované jednotky v bytovém
dom , nikoli pro jakékoli jednotky i jednotky v rodinném dom . „Je nám známo, že
v n kolika p ípadech byl, bohužel, postup správc  dan  chybný a poplatníkem nárokované
osvobození uznali,“ uvedla Petlachová.

Da  dom it musíme, íká finan ní správa
„Je však povinností správce dan , zjistí-li, že da  byla vym ena v rozporu se zákonem,
provést nápravu, a to v rámci dozor ího prost edku upraveného da ovým ádem,“ dodala.

„Pokud jde o postup finan ní správy, jestliže bylo nabytí jednotky v rodinném dom
osvobozeno neoprávn , potom je správce dan  p ímo povinen dom it da  a také úroky
za pozdní úhradu da ové povinnosti. Jedinou možností tak pro n které poplatníky

stává požadovat náhradu škody od svého da ového poradce, který je ze zákona profesn
pojišt n,“ poznamenala k tomu da ová poradkyn  spole nosti Mazars Št pánka Š astná.

Problém podle n kterých poradc  spo ívá v tom, že ti, kdo psali a schvalovali zákonné
opat ení, zapomn li, že platný stavební zákon rozlišuje bytovou jednotku v bytovém dom ,
tj. d m o ty ech a více samostatných bytových jednotkách, a bytovou jednotku
v rodinném dom , tj. d m o maximáln  t ech bytových jednotkách. Zákonné opat ení
Senátu tak osvobozuje pouze bytové jednotky v bytových domech a rodinné domy jako
takové.


