Informačníleták pro poplatnÍky daně z nemovitostÍ

lnformace
ke zpřístupnění hromadného předpisného
seznamu na daň z nemovitostí v roce 2a13
Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímŽ je platební výměr, dodatečný platební uýměr nebo
hromadný předpisný seznam.
Pokud se daň stanoví hromadným předpisným seznamem, zpřístupnísprávce daně hromadný předpisný
seznam k nah|édnutí po dobu nejméně třiceti dnů; označenídaně, jakoŽ i místo a dobu, kdy lze do hromadného
předpisného seznamu nahlédnout, zveřejníveřejnou vyhláškou' kterou vyvěsí po dobu nejméně třiceti dnů.
Na Žádost správce daně zveřejní veřejnou vyhlášku téžobecní Úřad, vjehoŽ územnípůsobnosti se nachází
předmět daně.

V roce 20í3 budou všechny hromadné předpisné seznamy' vydané finančnímiúřady, zpřístupněny
jednotné
v
lhůtě od 26. dubna do27. května 2013, přičemž na kterémkoli územním pracovištifinančního
úřadu mohou poplatníci nahIédnout do hromadného předpisného seznamu, vydaného tímto finančním
úřadem pro celý obvod jeho územnípůsobnosti, tj' pro celý kraj nebo pro hlavní město Prahu.
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje
týkajícíse jemu stanovené daně'

Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje'

Za den doručeníhromadného předpisného seznamu se povaŽuje třicátý den po jeho zpřístupnění.
Proti stanovenídaně se mohou poplatníci uvedenív hromadném předpisném seznamu odvolat ve lhůtě
do 30 dnů ode dne jeho doručení,a to i před jeho doručením' odvolání se podává u správce daně, jehoŽ
rozhodnutí je odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitostí stanovena podle
zákonao daniz nemovitostíve výši posledníznámé daně nebo ve r4ýši shodné s podaným daňovým přiznáním
bez oznámenístanovené r4ýše daně platebním výměrem, anebo je oznámena platebním r4ýměrem v případě,
Že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.

Splatnost daně z nemovitostí
Vyměřená daň z nemovitostíje splatná:
a) u poplatníkůdaně provozujících zemědělskou rnýrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozdějido 31. srpna a do 30' listopadu zdaňovacího období,
b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30' listopadu

zdaňovacího období.
Nepřesáhne-li ročnídaň z nemovitostíčástku 5000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května
zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostízaplatit najednou i při vyššíčástce.
Je-lidaň stanovená správcem daně vyššíneŽ daň přiznanádaňovým subjektem, nebo je-lidaň stanovená

podle $'13a odst' 2zákona o daniz nemovitostívyššínež posledníznámá daň, a lhůta splatnosti daně
podle hromadného předpisného seznamu jiŽ uplynula, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne
právní moci hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradní lhůtě je splatná i daň stanovená z moci
Úřední. Stanovená náhradnílhůta splatnosti daně nemá vliv na běh úroku z prodlení'
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lnformace k zasíIání sloŽenek
pro platby daně z nemovitostí od roku 2013
a rozesílány
případůzpracovávány
SloŽenky pro placení daně z nemovitostí jsou ve většině
:exlr':.l:ěA, podléhající
typu
jestandardní
složenka
o"nžřň -,]ui"řti* r..,iornuoně dodavatelskou firmou. Zasílána
poštovnímupoplatku poot" ptutneho ceníku Česképošty'
14 fi'nančníchúřadů se sídlem v jednotlit4ich
ledna 201 3 spravuje daň z nemovitostí v Českérep.ublice
z'1e1n.oyi]ostí vykonávají na územípříslušného
krajských městech a v hlavním městě Praze dn!á"' 9"ňa
svých územníchpracovišť, u nichŽ
prostřednictvím
p;iJušný **j-)
kraje a hlavního .^e.t"'pi"',v
nebot' od 1' 1. 2013 je
z
nemovitostí,
daně
správa
poplatňir.i.'ii* ." u1ir"'né ime"iná
1sou uloŽeny spisy
G;;h;y nemovitosti poplatníka na územípříslušnéhokraje'
daň z nemovitosti stouůln" J" i"J'e eaátxy

od

1

'

ijjĚl;;

';

které se nat:házejí v obvodech místnípůsobnosti
Má-li poplatník daně z nemovitostívíce nemovitostí'
nebo,na Území hl' města Prahy a jednoho nebo
krajů
J'"'i"ice
dvou nebo více finanei'í''ři"jt','i.
""
s(oŽenky za všechny tyto finančníúřady'
to ostlre<'(rt'tany spo\eČně

'i""xral.r,l=*

úřadůje poplatníkovi daně zasílána
Pro platbu daně z nemovitostí u kaŽdého z dotčených finančních
5oo0 Kč, nebo dvě sloŽenky'
neivýše
čini
úřadu
jedna složenka, poxudleňo áun u tohoto finančnÍhó
vyššíneŽ 5000 Kě lze však
Daň
splátkách.
dvou
ve
platí
se
tedy
pokud je tato o"n uviiínéž5o0o Kč a

první splátky daně.
zaplatit i najednou ;"oiňou .rozenkou, a to v termínu
místně příslušné.hoÍinančníhoúřadu
Jednotlivé sloŽenky jsou opatřeny názvem a číslemúčtu
j"r]áz obíodu-místní působnos-ti s.e nemovitost nachází), kterému je příslušná
(tj' toho finančního
''"iů, " záčisla účtůlin"neni"t'úřadů, vzniklých od 1' 1' 2013' se lišíodčísel
platba určen"' uporoiňui""i",
v r.2012. Tuto skutečnost musí poplatník zohlednit,
původniclr tinanl]l-ícl' iii"ae',
úětŮ

"-ůiuji"i"r'
pl"ii-ii daň bezhotovostně, např' trvalým platebním přikazem'
Na alonŽi složenky jsou uvedeny tyto důleŽitéúdaje:
o celková uyse aane z nemovitosti na rok 2013'
o výše a termíny splatnosti splátek,

l

spravujicí územni pracoviště finančníhoúřadu, kq."

'?

poplatník uloŽen daňový spis k dani

'li"'Juitoiti"jeňoŽprostřednictvímt<om11xule;:.'".:''11aoe1
Finanční;nráy ČR není na alonži sloŽenky

Z důvodu probihajicích organizačnich změn

uveden

nebo nedoplatek na daniz nemovitostí'
stav daňového účtu}'op-l"tniř",ti. případný přeplatek

íinančníchúřad.ů jsou sloŽenky rozesílány
V zájmu zajištění moŽnosti plynulého p|acení daně Y Potu*":h
je
potřeba počítats tím, Že v jednotlivých
finančníc.húiadů..Proto
v pořadí nezávislém ná
aby poslední

ale budóu postupně rozesílány tak'
'i.tni'p't,sobnosti
lokalitách neobdrŽí usřhnl popratníci sloŽenlry .ouery19,
z nictr poptatníci obdrŽeli nejpozději do 25' května 20{3'
období a v něm vypočtená daň se
JestliŽe poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího
v daňovém přiznání' případně ve
vypočtené
výši
lišíod částky daně uvedené na sloŽence, uhradí daň ve
předpisným seznamem. Pokud
ň1o*1dným
r4ýši' kterou mu správce daně sdělí platerním ú'ě|"T 1é99
použije sloŽenku pro kontrolu
sloŽenky,
obdžením
poplatník uhradildaň z nemovitostína rok2013iižpřed
iJI'ňiJ"'e částky daně a k doplacení případného rozdílu'
čijinak distribuovány (např. prostřednictvím
Ve specifických případech mohou byt sloŽenky i nadále zasílányje-dnotlivé finančníúřady zvolit podle konkrétních
obcí) jednotlivými tlnaneními úřady' tůto moznost mohou

ŇÁi;;k"dánýchr"xáriiálř"ámuvčasnéhoaefektivníhodotučenísloŽenekpoplatníkům..'
. DůleŽitéupozornění: AdresaPo Boxu, uvedená v levém horním rohu obáIky se složenkami, je urěena
pro zasíláníjinékorespondence
pouze pro vraceni n"ooiueit"lných sIoŽenek Českou poštou, nikoli
příslušný
finančníúřad' Veškerédotazy'
je
místně
vždy
daň,
finaněním,organť,m. órgJ*,", xí"nl vyměřuje
finančního
piot" zasílejte izay i^adrešu Úze.mního pracoviště místně příslušného
podněty' odvolání

"p"J
úřadu, uvedeného na sloŽence.
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