
KOMPOSESORÁT – VOJKA, pozemkové spoločenstvo
V registri pozemkových spoločenstiev evidované pod č. R-21-DS

930 31  Vojka nad Dunajom 150

Titl.
Vážený člen 
pozemkového spoločenstva 

Vaša značka :                                           Naša značka:                         Vybavuje :                     
Vojka nad Dunajom, dňa :   28.01.2021    Mgr. Peter Németh
                                                                                                    

VEC: Stanovisko k     postupu správcu dane vo veci daňového priznania k     dani z
nehnuteľností za rok 2016 

Vo veci postupu správcu dane v súvislosti s daňovým priznaním k dani
z nehnuteľností za rok 2016 Komposesorát Vojka – pozemkové spoločenstvo, so sídlom vo
Vojke nad Dunajom č. 150, Vojka nad Dunajom, IČO: 35629436, v zastúpení: Ing. Arpád
Figura PhD., predseda výboru a Alexander Bittera, podpredseda výboru spoločenstva,
oznamuje Váženým členom Komposesorátu Vojka – pozemkové spoločenstvo nasledovný
právny názor k postupu správcu dane:

Obec Vojka nad Dunajom ako správca dane v zmysle § 4 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z.z.
o správe daní, v súčasnej dobe vyzýva podielových spoluvlastníkov nehnuteľností zapísaných
na LV č. 545, 546, 547, 1015 a 1016, katastrálne územie Vojka nad Dunajom, aby v lehote 15
kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy podali daňové priznanie k dani z nehnuteľností za
zdaňovacie obdobie roku 2016.

Daňovník Komposesorát Vojka, s.r.o.  podal daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
za rok 2016 (LV 545, 546, 547, 1015 a 1016, k.ú. Vojka nad Dunajom) za podielových
spoluvlastníkov.

Podľa ust. § 5 ods. 4  a 99 ods. 1 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach, ak sa
všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich Ak sa
spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili
spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní.
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Dňa 03.02.2016 správca dane Obec Vojka nad Dunajom rozhodnutím č.
070001/2016P/2 zo dňa 3.2.2016 vyrubil daňovníkovi Komposesorát Vojka, pozemkové
spoločenstvo na rok 2016 daň z nehnuteľností v sume 10.639,09 eur. Toto rozhodnutie bolo
zrušené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky. Dňa 03.11.2017 - správca dane
opätovne Rozhodnutím č. 070001/2016P/2 zo dňa 3.11.2017 vyrubil daň daňovníkovi
Komposesorát Vojka, pozemkové spoločenstvo. Dňa 01.03.2018 bolo Rozhodnutie č.
070001/2016P/2 bolo zrušené odvolacím orgánom Finančné riaditeľstvo SR. Po zrušení
napadnutého rozhodnutia č. 070001/2016P/2 zo dňa 03.11.2017 správca dane ďalej vo veci
nekonal, z toho dôvodu podal prokurátor Okresnej prokuratúry Dunajská Streda upozornenie
pre nečinnosť správcu dane vo februári 2019. Správca dane po upozornení prokurátora
okresnej prokuratúry vyzval podielových spoluvlastníkov na podanie daňového priznania za
rok 2016 napriek tomu, že toto podal spoločný zástupca Komposesorát Vojka, s.r.o. 

Dňa 06.05.2020  Komposesorát Vojka s.r.o. podal podnet na Okresnú prokuratúru Dunajská
Streda na preskúmanie postupu správcu dane v súvislosti s výzvou na podanie osobitného
daňového priznania. Dňa 23.07.2020  Komposesorát Vojka podal opakovaný podnet na
Krajskú prokuratúru Trnava na preskúmanie postupu správcu dane, ktorý vyzýva podielových
spoluvlastníkov na duplicitné podávanie daňového priznania. Prokuratúra v nadväznosti na
podané podnety zo dňa 06.05.2020 a 23.07.2020 prijala záver, že postup správcu dane
nemožno napadnúť protestom prokurátora, nakoľko vo veci nie je právoplatné rozhodnutie.
Postup správcu dane, ktorého výsledkom by bolo Rozhodnutie o vyrubení dane jednotlivým
spoluvlastníkom je nezákonný, čo potvrdil aj odvolací orgán Finančné riaditeľstvo SR, ktorý
už dva krát vo veci zrušil Rozhodnutie správcu dane č. 070001/2016P/2 o vyrubení dane
daňovníkovi Komposesorát Vojka, pozemkové spoločenstvo.

Zákon o     miestnych daniach dáva právo spoluvlastníkov určiť si dohodou zástupcu, ktorý podá
daňové priznanie za všetkých spoluvlastníkov. Túto skutočnosť vyznačil spoločný zástupca
Komposesorát Vojka, s.r.o.  v podanom daňovom priznaní, čím si splnil svoje zákonné
povinnosti vyplývajúce z ust. § 99d ods. 1 zákona o miestnych daniach a preto jednotliví
podieloví spoluvlastníci už daňové priznanie k dani z totožných nehnuteľností nie sú povinní
podávať  .

S pozdravom

           ----------------------------------------                                  -------------------------------------
                   Ing. Arpád Figura, PhD.                                                   Alexander Bittera
                           predseda                                                                       podpredseda
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