Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3
Tel.: 311 747 111, fax: 311 621 372
IČO: 46356975, DIČ: CZ 46356975

Čestné prohlášení

Prohlašuji tímto, že nemovitost, na které byly společností Vodovody a kanalizace Beroun
a.s. provedeny práce a služby vyhovuje § 48a zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty,
novelizovaného zákonem č.
261/2007 Sb. s platností od 1.1.2008, tzn., že při poskytnutí stavebních a montážních prací:
a) spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství;
b) spojených se změnou dokončené stavby pro sociální bydlení vymezenou stavebním
zákonem, včetně jejího příslušenství;
c) v souvislosti s opravou této stavby (Opravou se též rozumí údržba)
se uplatní snížená sazba daně z přidané hodnoty.
zákon definuje - stavby pro sociální bydlení:
1. Byt pro sociální bydlení je byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m2.
Celková podlahová plocha bytu pro sociální bydlení je 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. Nezapočítávají se plochy prostorů,
které nejsou místností tj. balkóny, terasy, lodžie.
2. Rodinný dům pro sociální bydlení je rodinný dům, jehož celková podlahová plocha
nepřesáhne 350 m2. Celková podlahová plocha rodinného domu je součet podlahových ploch všech
místností rodinného domu.
3. Bytový dům pro sociální bydlení je bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro
sociální bydlení. Místností se rozumí místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená
podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami, tzn., že např. půda a sklepní koje s nepevnými
stěnami nejsou místností.
Prohlašuji(eme), že jsme (jsem) uvedl(i) a doložil(i) správné údaje. V případě uvedení
nesprávných údajů mi (nám) bude doměřena základní sazba DPH včetně případné sankce za
zpožděný odvod DPH.
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Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2378.

