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ZemÅ™ela mi maminka a nyní probíhá dÄ›dické Å™ízení. Jsem jediný dÄ›dic. PeÄ•uji o dcerku /6let/ a syna /17let/, který má
stÅ™ídavou péÄ•i. Po první náv&scaron;tÄ›vÄ› notáÅ™ky mi pÅ™i&scaron;el dopis, abych uhradila 8000 KÄ•. Jsem na dÄ›ti s
moc nevydÄ›lávám - 13 000 s pÅ™esÄ•asy. Byt mám na hypotéku, nájem, &scaron;kolka, jízdné do zamÄ›stnání a
energie / pohltí podstatnou Ä•ást výplaty.

Na poplatek nemám, co mám dÄ›lat? Je nÄ›jaká moÅ¾nost, kdyÅ¾ se jedná o soudního notáÅ™e, je moÅ¾ná nÄ›jaká
úleva? DÄ›kuji pÅ™edem za pÅ™ípadnou odpovÄ›Ä•, PAVLA O D P O V Äš ÄŽ : Milá Pavlo,
odmÄ›na notáÅ™e je stano
vyhlá&scaron;kou ministerstva spravedlnosti a odvíjí se od hodnoty dÄ›dictví. Její dolní hranice dosahuje &scaron;esti set
korun. Základem výpoÄ•tu odmÄ›ny notáÅ™e jako soudního komisaÅ™e za úkony provedené v Å™ízení o dÄ›dictví, je obvykl
cena zÅ¯stavitelova majetku, který se stal pÅ™edmÄ›tem Å™ízení o dÄ›dictví. Z prvních 100 000,- KÄ• Ä•iní odmÄ›na notáÅ™
100 000,- do 0,5 mil. KÄ• 1,2 % a se zvy&scaron;ující se Ä•ástkou dále procento klesá. Pokud notáÅ™ zastaví dÄ›dické Å™íze
z dÅ¯vodu, Å¾e majetek v dÄ›dictví je jen nepatrné hodnoty, pak odmÄ›na notáÅ™e Ä•iní 400,- KÄ• a tuto odmÄ›nu platí notáÅ
soud. Na odmÄ›nÄ› notáÅ™i se dÄ›dicové podílejí v pomÄ›ru majetku, který zdÄ›dili.
DÄ›dicÅ¯m mÅ¯Å¾e vzniknout povinno
úhradÄ› danÄ› dÄ›dické. Pro úÄ•ely výpoÄ•tu danÄ› dÄ›dické jsou osoby zaÅ™azeny do tÅ™í skupin vyjadÅ™ujících vztah po
zÅ¯staviteli. PÅ™íbuzenským vztahÅ¯m vzniklým narozením jsou na roveÅˆ postaveny vztahy zaloÅ¾ené osvojením. DÄ›dicové
skupinách I. a II. jsou osvobozeni od danÄ› dÄ›dické.

- Do I. skupiny patÅ™í pÅ™íbuzní v Å™adÄ› pÅ™ímé a manÅ¾elé.
- Do II. skupiny patÅ™í pÅ™íbuzní v Å™adÄ› poboÄ•né, a to sourozenci, synovci, neteÅ™e, strýcové a tety, manÅ¾elé dÄ›tí
snachy), dÄ›ti manÅ¾ela, rodiÄ•e manÅ¾ela, manÅ¾elé rodiÄ•Å¯ a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zÅ¯stavitelem Å
nejménÄ› po dobu jednoho roku pÅ™ed pÅ™evodem nebo smrtí zÅ¯stavitele ve spoleÄ•né domácnosti a které z tohoto
dÅ¯vodu peÄ•ovaly o spoleÄ•nou domácnost nebo byly odkázány výÅ¾ivou na nabyvatele, dárce nebo zÅ¯stavitele.

OhlednÄ› pÅ™ípadného osvobození od poplatkÅ¯ - pokud jde o soudní poplatky, tam funguje osvobození jako urÄ•itá sociáln
podpora, jedná se totiÅ¾ o státní instituci. Naopak notáÅ™ je v podstatÄ› nÄ›co jako soukromý podnikatel, který podniká na
své riziko, musí hradit své náklady apod. Je tedy jen na nÄ›m, zda za nÄ›jakou sluÅ¾bu poskytne nÄ›jakou slevu, jinak se
notáÅ™i Å™ídí notáÅ™ským tarifem.
d@niela

http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 18 September, 2019, 02:14

