
Informační leták pro poptatníky daně z nemoviých věcí

lnformace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitých věci

v roce 2014
SloŽenky pro placení daně znemovitých věcí jsou ve většině případů zpracovávány arozesílány daňovým subjektům centrálně' Zásílána je standardní sloŽenka typu A, podléhajícípoštovnímu poplatku podle platného ceníku České poštý.

. D3ň z nemovitých.věcí spravuje v České republice 14 finančních úřadů se sÍdlem v jednotlivých
krajských městech a v hlavním městě Praze. Finanční úřady vykonávají správu této dané na Územípříslušného kraje a hlavního města Prahy (dále jen ,,příslušhý Řraj") próstřádnicfuím svých územníchpracovišť, u nichŽ jsou uloženy daňové spisy popiatníků.

. Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci poplatníka na
území příslušného kraje.

Má-li poplatník daně více nemovitých věcÍ, které se nacházejí v obvodech místní působnosti
dvou nebo více finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na ú2emí hl. města Prahy a jednoho
nebo více krajů, jsou do obálek vkládány společně sloŽenky za všechny tyto finanční úřady.

Pro platbu daně z nemovitých věcí u každého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi
daně zasílána jedna sloŽenka, pokud jeho daň u tohoto finan-ěniho úřadu činí n"julisl' 5 ooo Kč,
ne.!.9 dvě složenky, pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a p|atí se tedy ve dvou'splátkách. Daň
vyšší neŽ 5 000 Kč lze však zaplatit i najednou jedinou sloŽenkou, a to v termÍnu první sptatty aanc.

Jednotlivé sloŽenky jsou opatřeny názvem a ěíslem úětu místně přístušného finančniho
úřadu (tj. toho finančního úřadu, v jehoŽ obvodu místnípůsobnostise nemovítá věc nacházÍ), kterémuje příslušná platba určena'

Na alonži složenky, tj. na jeji horni oddělitetné části, jsou uvedeny tyto důleŽité údaje:
. celková výše daně z nemovltých věcí na rok 2014,
. výše a termíny splatnosti sptátek,

' stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých
věcí,

'spravujicí územní pracoviště finaněního úřadu, kde má poplatník uloŽen daňový spis k daniz nemovltých věcí, a jehoŽ prostřednictvím komunikuje s fináněním úřadem.
V zájmu zajištění moŽnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů jsou

složenky rozesílány v pořadí nezávis|ém na mísiní působnosti fináněních úřadů. Proto je třeba počítat
s tím,..Že v jednotlivých lokalitách neobdrŽívšichni poplatníci sloŽenky současně, ate oloou postupně
rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrŽeli nejpozději do 25' květn a 2014.

JestliŽe poplatník p-odá daňové přiznáni po 31.lednu zdaňovacího období a v něm vypočtenádaň se liší od částky daně uvedené na sloŽen.ce., uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání,případně ve výši, kterou mu správce daně sdělÍ platebním výměiem nebo hromadným předpisným
seznamem. Pokud poplatník uhradil daň z nemovitostí na rok 2O14 jiŽ před obdrŽáníň sloŽenky,použije sloŽenku pro kontrolu jiŽ uhrazené částky daně a k doplacení pripaoneno rozdílu.

Ve specifických připadech mohou být sloŽenky i nadále zasílány či jinak distribuovány (např.prostřednictvím obcí) jednotlivými finančními Úřady. Tuto moŽnost mohou'jednotlivé finanční Úřadyzvolit podle konkrétních podmínek v daných torátitacn v zájmu věasného a efektivního doručenísloŽenek poplatníkům.

DůleŽité upozornění:

re."i!a!i !ing torg=po,taeneg gn"n

|li"]::ii^'::'.li"i-:i11'Y'":|.:.jl.",:..{ o.:*šty] -oavolani ápóa. p.óto .áil";t" vždy naadresu územniho pracoviště místně příslúšného tirnnčnino or"J,i uu"áá;5-6j;;"lě;;:

25 MF-lnÍ 10 - vzor ě' 7


