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VEŘEJNÁ VYHlÁšx

Shora uvedený správce daně podte ustanovení
č. 280/2009 sb., daňový rád ve znění pozdějších

Libe rec
dne

Etektronicky podepsáno
22. 04. 2013

ing. Libor Pítař
ředítel FÚ

A

5 50 odst. 1 zákona
předpisů, oznamuje, Že

je na všech územních

ve dnech pondělí,

ode dne 26.04.20L3 do dne 27.05.2013

pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj

st ředa

zpřístupněn k

hromadný předpÍsný seznam čj '

od 8:00 do 16:00 hodin
od do hodin
od do hodin
od do hodin
od do hodin

nahlédnutí

656450/ 13 / 2600 - 14400 - 50L47 2,

jínž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuj e za nemovitosti
nacházející se v obvodu územnÍ působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMoVIToSTÍ NA RoK 2013.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v přítoze
č. 1 pokynu Generátního finančního ředitelství č. GFŘ-D-12, o fínančních
úřadech, jej1ch územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
přístušné části, zveřejněném Ve Finančním zpravodaji č. 8/2072 a na
ínternetových stránkách Finanční správy http//cds .nfcr.cz

L.S. Ing. Libor Pitař
ředitel FÚ



Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí

lnformace
ke zpřístu pnění h romadného předpisného
seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013

Daň z nemovitostí se stanovuje rozhodnutím, jímŽ je platební výměr, dodatečný platební výměr nebo
hromadný předpisný seznam.

Pokud se daň stanoví hromadným předpisným seznamem' zpřístupnísprávce daně hromadný předpisný
seznam k nahlédnutípo dobu nejméně třicetidnů; 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 téŽ obecní Úřad' vjehoŽ územní působnosti se nachází
předmět daně.

V roce 20{3 budou všechny hromadné předpisné seznamy' vydané finanóními úřady, zpřístupněny
v jednotné lhůtě od 26. dubna do27. května 20í3, přičemž na kterémkoliúzemním pracovištifinančního
úřadu mohou poplatníci nahlédnout do hromadného předpisného seznamu, vydaného tímto finaněním
úřadem pro ceIý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj nebo pro hlavní město Prahu.

Při nahlédnutído hromadného předpisného seznamu jsou daňovému subjektu zpřístupněny pouze Údaje

ýkající se jemu stanovené daně. I

Stanovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje.

Za den doručení hromadného předpisného seznamu se povaŽuje třicátý den po jeho zpřístupnění.

Proti stanovenídaně se mohou poplatníci uvedenív hromadném předpisném seznamu odvo|at ve lhůtě
do 30 dnů ode dne jeho doručení, a to i před jeho doručením. odvolání se podává u správce daně, jehoŽ
rozhodnutíje odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný Účinek.

Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovitostístanovena podle
zákona o dani z nemovitostíve vrýši posledníznámé daně nebo ve uiši shodné s podaným daňor4im přiznáním
bez oznámení stanovené výše daně platebním r4iměrem, anebo je oznámena platebním výměrem v případě,
Že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.

Splatnost daně z nemovitostí
Vyměřená daň z nemovitostíje splatná:

a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to
nejpozději do 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-li daň stanovená správcem daně vyŠší neŽ daň přiznaná daňovým subjektem, nebo je-li daň stanovená
podle $ 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostívyŠŠí neŽ poslední známá daň, a lhůta splatnosti daně
podle hromadného předpisného seznamu jiŽ uplynula, je rozdílsplatný v náhradnílhůtě do 15 dnů ode dne
právnímod hromadného předpisného seznamu. Ve stejné náhradnílhůtě je splatná idaň stanovená z moci
Úřední. Stanovená náhradnílhůta splatnosti daně nemá vliv na běh Úrokuz prodlení.

25MF-lnf15-vzorč 4



lnformační leták pro poplatníky daně z nemovitostí

lnformace k zas ílání složenek
pro platby daně z nemovitostí od roku 2013

SloŽenky pro placení dané z nemovitostí jsou ve větŠině případů zpracovávány centrálně a rozesÍlány
daňovým subjektům hromadně dodavatelskou firmou. Zasílánaje standardní sloŽenka typu A, podléhajícÍ
poŠtovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty.

od '1 . ledna 2013 spravuje daň z nemovitostív České republice 14 finančních Úřadů se sídlem v jednotliuých
krajslqich městech a v hlavním městě Praze. Správu daněz nemovitostívykonávají na územípříslušného
kraje a hlavního města Prahy (dále jen ,,příslušný kraj") prostřednictvím svých územních pracovišt', u nichŽ
jsou uloŽeny spisy poplatníků. Tím se výrazně změnila správa daně z nemovitostí, nebot'od 1.1.2013 je
daň z nemovitostí sloučena do jedné částky za všechny nemovitosti poplatníka na území příslušného kraje.

Má-li poplatník daně z nemovitostívíce nemovitostí, které se nacházqí v obvodech místní působnosti
dvou nebo více finančních Úřadů, tj. na Území více krajů nebo na územÍ hl. města Prahy a jednoho nebo
více krajů, jsou do obálek vkládány společně sloŽenky za všechny tyto finanční úřady.

Pro platbu dané z nemovitostí u kaŽdého z dotčených finančních úřadů je poplatníkovi daně zasílána
jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finaněního úřadu činí nejvýše 5ooo Kě, nebo dvě složenky,
pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kě a pIatí se tedy ve dvou splátkách. Daň vyšŠÍ neŽ 5 000 Kč lze však
zaplatit i najednou jedinou sloŽenkou, a to v termínu první splátky daně.

Jednotlivé sloŽenky jsou opatřeny názvem a óíslem účtu místně příslušného finaněního úřadu
(tj. toho finančnÍho Úřadu, v jehoŽ obvodu místní působnost| se nemovitost nachází), kterému je příslušná
platba určena. Upozorňujeme, Že čísla úětů finaněních úřadů, vzniklých od 1. 1.2013, se tiší od číset
účtů původních finaněních úřadů, existujících v r.2o12. Tuto skuteěnost musí popIatník zohIednit,
platíJi daň bezhotovostně, např. trvalým platebním příkazem.

Na alonŽi sIoženky jsou uvedeny tyto důleŽité údaje:

o cetková výše daně z nemovitostí na rok 20í3,
o výše a terminy splatnostisp!átek,
o spravující územní pracoviště flnančního úřadu, kde má poplatník uIoŽen daňový spis k dani

z nemovitostí, a jehoŽ prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem'

Z důvodu probíhajících organizačních změn Finanění správy čR není na atonŽi sloŽenky uveden
stav daňového účtu poplatníka, tj. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitostí'

V zájmu zajištění moŽnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních Úřadů jsou sloŽenky rozesílány
v pořadínezávislém na místnípůsobnostifinančních úřadů. Proto je potřeba počítat s tím, Že v jednotlir,ných
lokalitách neobdží všichni poplatníci sloŽenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby poslednÍ
z nich poplatníciobdrŽeli nejpozdějido 25. května 20í3.

JestliŽe poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacÍho obdobía v něm vypočtená daň se
lišíod částky daně uvedené na sloŽence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve
výši, kterou mu správce daně sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud
poplatník uhradil daň z nemovitostí na rok 2013 jiŽ před obdžením sloŽenky, pouŽije sloŽenku pro kontrolu
již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu.

Ve specifichých případech mohou být sloŽenky i nadále zasílány čijinak distribuovány (např. prostřednictvím
obcí) jednotlivými finančními Úřady. Tuto moŽnost mohou jednotlivé finanční Úřady zvolit podle konkrétních
podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručenísloŽenek poplatníkům.

Důležité upozornění: Adresa Po Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je urěena
pouze pro vracení nedoruěitelných složenek českou poštou, nikoli pro zasíláníjiné korespondence
finaněním orgánům. orgánem, kteý vyměřuje daň, je vŽdy místně příslušný finanční Úřad. Veške ré dotazy,
podněty, odvolání apod. proto zasílejte vŽdy na adresu územního pracoviště místně příslušného finančního
Úřadu, uvedeného na sloŽence.
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