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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

datum : 

Podle § 48 a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2008, se stavbami pro sociální bydlení rozumí:

     - byt pro sociální bydlení, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2

     - rodinný dům jehož, celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2

     - bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení

Podlahová plocha je součtem vnitřních ploch místností bytu nebo domu. Místnostmi jsou prostory s pevnou podlahou, zdmi a stropem. Půdní prostor, kde

podpis objednatele 

Snížená sazba daně z přidané hodnoty se uplatní:

     - u dodání stavebních a montážních prací u staveb pro sociální bydlení, včetně jejich příslušenství

     - změnou dokončené stavby pro sociální bydlení, vymezenou stavebním zákonem (rekonstrukce), včetně jejího příslušenství

     - nebo v souvislosti s opravou stavby pro sociální bydlení

strop tvoří střecha, není počítán za místnost, protože nemá pevný strop.

Za příslušenství se považují veškeré stavby v areálu domu pro sociální bydlení, jako související či přilehlé stavby, přístupové cesty (chodník i příjezdová

komunikace), dvory, altány, studny, volně stojící garáže a kůlny a jiné stavby, inženýrské sítě apod., stejně tak jejich údržba a oprava.

Prohlašuji, že objednané výrobky budou zamontovány do objektu ur čeného a sloužícího pro sociální bydlení, resp.
do p říslušenství tohoto objektu, jež nemají charakter ne bytového prostoru (dle § 48 a) zák. o DPH).
Jsem si v ědom(a) právních d ůsledk ů vyplývajících z nepravdivého prohlášení.

Snížená sazba se neuplatní u nebytových prostor bytových domů a rodinných domků sloužících k podnikání v případě, že dodání práce objednává sám

uživatel, tj. podnikatel (živnostník, organizace, pronajímatel nebytových prostor).
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