
Průkopník, stavební bytové družstvo

zápis v oR Ks Brnoo odd.DrXXXIV' vI.414
se síd|em FoltÝnova 1. 635 00 Brno
IC: 00047325

Sdělení

t.ok.á* správce domu / statutárnímu orgánu SVJ
Stouračova 17-19.2|
Brno

Věc:
VÝnosv domu z nebvtol"ých prostor. podléhaiící zdanění fvzickÝch osob

Sdělujeme, že výnos z pronájmu společných prostor domu zarck 2011 činí

30 240.-Kč

Výnos bude převeden na účet ,,Dlouhodobá záIoha na opravy a dodatečné investice domuoo,

přičemŽ vlastníci jednotek se na výše uvedeném qfnosu podílí v poměru spoluvlastnického
podílu na společných částech domu, daných prohlášením vlastníka a smlouvou o převodu
jednotky do vlastnictví.

Upozorňujeme na skutečnost, že výnos z pronájmu je příjmem vlastníků jednotek a
podléhá zdanění fyzických osob.

Žadarne Vás, abyste vlastníky jednotek s těmito skutečnostmi seznámilla.

VBrnědne6.2.2OI2 [: r ů : c' P m í k
Hana Drastichová' EN Í'tovebni bytoró družstvo
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Yýn*sy za spa|*čn,&tsu majetkw

Informace oro hospodářská střediska (domv. SVJ)' která maií výnosv ze
společného maietku - například z oronáimu nebvtovÝch či společnÝch prostor'

z antén' z rek|amv umístěné na střeše domu' nebo na fasádě apod.

1' PřUmy z pronájmu nebvtových či spo|ečných prostor, antén atp. je nutno z
právníhg h|ediska vždv považovat za příiem v|astníka jednotky a niko|iv spo|ečenství
v|astníků, a to proto, že p|ynou z jeho spo|uv|astnictví spo|ečných-částí doňu.

V|astníci jednotek se mohou dom|uvit, že ponechají tyto příjmy společenství, v d|ouhodobé zá|oze na
opravy (coŽ je běžně užívaná praxe). K rozhodnutí je nejvhodnější forma písemného potvrzení
souh|asu, nebo hIasování na shromáždění v|astníků.
Pokud se v|astníci nedohodnou, že příjmy z pronájmu se ponechají na účtu dlouhodobé zá|ohy na
opravy, rozdě|í se v poměru spo|uv|astnických podí|ů na spo|ečných částech domu.

2. Příimv ze společného maietku maií daňové důs|edkv . když ie něco
příimem vlastníka' ide vždv o ieho zdanitelný příiem a to bez ohledu na to' zda
ho vlastník dá či nedá k dispozici spo|ečenství (69 zákona 586/1992 Sb.' o
daních z příimů).

Povinnost zdanit výnosy z nebytových prostor nenastane v těchto případech:

- zaměstnanec/ který u zaměstnavate|e podepsal ''proh|ášení poplatníka daně z příjmu
fyzických osob ze závis|é činnosti'' nemusí podat daňové přiznání tehdy, pokud jeho
zdanite|né přUmy (kromě příjmů ze závis|é činnosti) nepřesáhnou 6 O00,- Kč ročně (53Bg
zákona 58617992 Sb., o daních z příjmů)

- u ostatních popIatníků (zejména důchodci, nezaměstnaní, studenti a Ženy V
domácnosti) ceIkové roční příjmy č|ena SVJ (kromě příjmů osvobozených a příjmů
zdaňovaných srážkovou daní) nepřesáh|y 15 000,- Kč za rok.

Příjmy z pronájmu spo|ečné věci se u manže|ů nedě|í na po|ovinu, nýbrž ce|ou částku
zdaňuie jeden z manŽe|ů.

Částka, která připadá na v|astníka ke zdanění, se vypočítá z ce|kového výnosu
z nebytových prostor domu vynásobeného spoIuv|astnickým podí|em vIastníka
vyjádřeným v o/o'

Sdě|ení o celkové výši částky výnosů z nebytových prostor obdrŽí správci, resp.
statutární orgány společenství, do 73, z' 2012 (budou v|oženy do schránek jednot|ivých
domů v prostorách SBD Průkopník).

Příklad vÝpočtu výnosu v|astníka, který má spo|uv|astnický podí| na domě B,I9o/o a
výnosy domu jsou za rok B1 000,- Kč:

B1 000 x 8,19olo = 6 633,90 Kč, zaokrouh|eno do daňového přiznání 6 634,- Kč,

Do daňového přiznání se uvádí částka, potvrzení nebo jinou přílohu není nutné (k 9 9
zDP) k daňovému pYiznání přik|ádat.

V Brně 15. 1' 2012
Hana Drastichová, EN


