
Finančnímu úřadu pro

Tiskopis vyplňte čitelně hůlkovým (tiskacím) písmem

Územnímu pracoviŠti V, Ve, pro

Číslo poplatníka daně
(rodné č'íslo nebo VČP fyzické osoby l lČ právnické osoby)

taF

otisk podacího razítka Íinančního úřadu

údajů

0í Poplatník daně
příjmení a jméno, titul fyzické osoby / název právnické osoby

03 Adresa místa pobytu fyzické osoby 1 sídla právnické osoby {nepovinné údaje)
obec, část obce l ulice, číslo popisné/orientační

02 Kontakt
telefonnÍ číslo

PsČ
tt

L] Žádámle o zasílání údajŮ pro pIacenidaně z nemovitých věci {dále jen ,,daň") e_mailemu}

Podpisem Žádosti Žádárn/e o zasÍlánÍ Údajů o výŠi částky daně k úhradě' o existenci případného přeplatku nebo nedoplatku na dani

a dalšíeh Úda.jů pro placení daně na e-mailovou adresu

Beru/bereme na védomí, Že po dobu
zasílání údajů pro placenídaně e-mailem milnám nebudou správcem daně zasílány sloŽenky na úhradu daně

t-] žádárnle o změnu zasillání údajŮ pro placenÍ daně e_mailem*)

Podpisern Žádosti Žádárnle o změnu e_mailové adresy pro zasílání údajŮ o výši částky daně k úhradě, o existenci případného
přeplatku nebo nedoplatku na dani a dalŠích údajŮ pro placení daně na e-mailovou adresu

t] Žádámte o ukončenÍzasílání údajů pro placenidaně e_rnailem*}

Podpisem Žádosti Žádám/e' aby milnám nebyly zasílány údaje o výši částky daně k úhradě, o existenci případného přeplatku nebo
nedoplatku na dani a další Údaje pro placení daně e_mailem" Beruibereme na vědomí' Že v případě podání Žádosti o ukončení zasí_
lání údajŮ pro placení daně e_mailem po 15. březnu zdaňovacího období mi/nám budou složenky zasílány až počínaje následujícím
zdaňovacím obdobím'

Vlastnoruční podpis poplatníka daně

*) zvolte pouze jednu z možností a označte ji kříŽkem (x)

ZADOST
Ve věci zasílání pro placení daně z nemovitých věcí e_mailem

Datum

25 5559 N,,lFin 5559 _ VzoÍ č. '1



Základní intarumaae k mavé s|užbě * uagířání xxďa3"ů pro placení danrě
z neYmrvvtýck věcí prostř*dnřctvím e_mailul

Komu je sluŽba určena
PoČÍnaje zdaňovacírn abdabím raku ?-Ú17 mohou popíatmíci daně z memovitých věeí {di*le jen ,,daň"}, kteří
ncmajízřízenu s!uŽbu placeni daně prostředni*tvírn $lPo a právni.ck& osoby, které nema.ii zřizena datg-volr
s_ehránku, paŽádat mÍstně pří*lušný finanČní úřad, {dáie jen,,správce daně") * zasířárri údajů pro placení ciarrě
prostřednictvím e-mailu. Zťizovaná sluŽba je elektronickou podobou a plnohodrrotnou náhrae!ou za Údaje zasilaná
kaŽdoroČně poplatníkům daně prostřednictvím tištěných a poštovnírn přepraveem distrrbr.rovaných s|oŽenek pro
placení daně z nemovitých vr*cÍ.

Poplatníkům s touto zřízenau sluŽbou správce daně kaŽdoročně před splatnostiprvníspiátky daně jednou zašře
kornpletní informaci s Údaji pro placení daně na jimi urČenou e-mailovou adresu, obsahujicí Údaje o výši stanovené
daně, výši nedoplatkulpřeplatku a Údaje pro placen ídaně včetne QR kÓdu, umoŽňujícího piatbu dan,ě prostřed nictvÍrn
internetového bankovnictví n*bo mobilních platebních aplikaeí. Fokud poplatník případně opomene uhradit daň
včas, správce daně eaŠle na e-mail poplatníka vyrozumění o nedclpiatku. Uda1e pro placení daně ivyrazumění
o nedoplatku bude přílohou e_mailu ve ťorrnátu ,,pdť' souboru'
Nově zřizovaná s|uŽba neni určena právnickým gsobám se zťizemqw datovol'l schránk*u, ktenlm správce
daně zasílá podrobnou informaci pro placení daně do datovó schránky, ant p*Blatníkťtrn, &třeří Blatí dxň
prostřednictvím s!P0' Těmto poplatníkům bude v přÍpadó poŽádánÍo tuto sluŽbu n*formálně sděieno, Že *luŽbu
nelze zřídit'

Z'rtzeni a-u lt<ffi ě e n í'g l uŽ$d
FoplatnÍk podáním liskopisu ,,Žádostive věci zasílání údajťr pro placení daně z nenrovif;ýe h věcíe-rnailcrn"
čislo MFín 5559, vydaného Ministerstvem ftnancí (clále jen ,,Žádost i, u místně příslušného správce daně poŽádá
o poskytování uvedeni sluŽby.
Žádost poplatník podává zpťtsobern uvee|eným v ustanovenÍ $ 71 daň*v*ho řádu rnistně přísluŠnému správci
daně' Pokud poplatník pfati daň u vÍce správcŮ daně, prcl zasílání údajů pro placení daně od kaŽdého správee
daně podá Žádost kaŽelému správci daně sarnostatně' Údaje pro placení daně l*udou poplatníkovi zasílány
e*rnailem pravidelné kaŽdý rok do ďoby, neŽ přestane být p*platníken'l daně, ařídi si síužbu uhrady daně
prostřednictvím $lPo nebo se právnická o*oba stane držiteler"n datovrí sehránky, an€bs než poplatník
požádá o ukgnčení zas||áni údajů pno plaeení dan& e-nnailem. Případnou zrněnu e_mailove adresy nebo
ukončení sluŽby lze provést prostředniotvím Žádostr za stejných podmínek jako přihlášení. Pokuel poplatnik podá
Žadost o ukončení zasilání Údajů pro placení daně prostřednictvím e-mailu aŽ po 15' březnu zdaňovacího období,
bude mu obnoveno zasílánt sloŽenky pro plac*nÍ dané paČ,inaje nás|edujÍcím zdaňovacim obdobím. V daném
zdaňovacím období budou poplatníkovi zas!ány ještě údaje pro placení daně e-nrailem'

Terminpro přihláše_ní
Fro zaslání údajŮ pro placení daně e_mailenn Ve zclaňovae ím obdobÍ musí být Žádost podána místně příslušnému
správci daně nejpozději do {s' března zdaňovacil'lo cbdrybí. ffiudeli Žádost podána později, správee daně
tttto sluŽbu popIatníkovi poskytne až CId dalšlho zďaňov*eíl'lo období. Toto se nevztahuja na vyrozumění
o nedoplatku, ktere můŽe být zasláno v pr*bóhu zdaňovaeího období'

Kdl' ne b u d e s l uŽba &řih ! 4šq n'jm-po& '&es&ytn ute
Tato sluŽba nebude pťlh|ááeným poplatníkům daně dočasně pcskytnuta v případech, kdy správee daně
z objektivníeh důvodů nemťsŽe stanovit daň podle aktuá|ního *tav* k 1. '1' zdaňovacího obdobI před sp|atnostÍ
první spl;*tky dane'

U pozornění Fi naněn í g právy Čegké repL' bllty
$právce daně informuje poplatníky o jejich daňovÓ povinnosti na dani z nemovitých věci v rárncl klientskeho
přístupu bez zákonem zaloŽené povinnosti' Finančníspráva Česk* republiky upozorňuje, Že bgdou:tl-gdeie-,m-ťq
placení daně e_mailem zaslán-y' pqplatníkovi až pCI sp[atnggtt daně či 'ryE.l}udou-li rnu zaslány vŮbec. nemá
t*to pkutecno*t" sho ryý'ah-slaŽenek k tjhradě daně" vliv nasg\'!nÍ'as1&epjé!níke ljhradit
daň'v zákonem sta nove ném]tetmjn [j.


