
Čestné prohlášení o oprávněnosti uplatnění snížení
sazby daně ve výši 15% DPH

Odběratel (jméno, příjmení):

Adresa trvalého bydliště: 

Rodné číslo:

Předmět plnění:

Prohlašuji,  že  dodávka  vestavného  spotřebiče/vestavných  spotřebičů  včetně  montáže
vykonaná firmou ALIN-MODERNÍ BYT s.r.o. se sídlem Neumannova 1453/28, 156 00 Praha
Zbraslav, DIČ: CZ24268836 byla provedena na objektu (stavbě) splňující ustanovení dle §48a,
odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a §121, odst. 1 zákona č. 40/1964
Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 

§48a, odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
„§ 48a Sazby daně u staveb pro sociální bydlení
(1) Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství,  změnou
dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním zákonem [27a], včetně jejího příslušenství, nebo v souvislosti s opravou této
stavby, se uplatní snížená sazba daně. Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový
dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení.
(2) Vymezením jednotek podle zákona o vlastnictví bytů [27] před dokončením výstavby se nemění charakter stavby.
(3) U převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství se uplatní snížená sazba daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.
(4) Stavbami pro sociální bydlení se rozumí
a) byt pro sociální bydlení,
b) rodinný dům pro sociální bydlení,
c) bytový dům pro sociální bydlení,
d) ubytovací  zařízení  pro  ubytování  příslušníků  bezpečnostních  sborů  podle  zákona  o  služebním  poměru  příslušníků  bezpečnostních
sborů27b) nebo pro ubytování státních zaměstnanců,
e) zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách [47],
f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon této
výchovy [27c],
g) internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle školského zákona [27d],
h) dětské domovy pro děti do 3 let věku,
i) zařízení pro děti  vyžadující  okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující  péči podle zákona o sociálně-právní
ochraně dětí [27f],
j) speciální lůžková zařízení hospicového typu [27g] a
k) domovy péče o válečné veterány [27h],
a to včetně jejich příslušenství.
(5) Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2.
Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které
tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domu.
(6) Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2.
Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu.
(7) Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení.
(8) Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami.“
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. In:Sbírka zákonů Česká republika. 2010, roč. 2010, s. 399 – 400.

§121, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku
„§ 121
(1) Příslušenstvím věci jsou věci, které náležejí vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány.
(2) Příslušenstvím  bytu  jsou  vedlejší  místnosti  a  prostory  určené  k  tomu,  aby  byly  s  bytem  užívány.
(3) Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním.“
Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník. In:Sbírka zákonů Česká republika. 2012, roč. 2012, s. 1039.

V …………………………………………………………….. Dne: ……………………………..

Podpis odběratele: …………………………………

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-pridane-hodnoty/cele-zneni/#poznamky

