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VEŘEJNÁ VYHlÁŠX

Shora uvedený správce daně podle ustanovení
č. 28OI2OO9 Sb., daňový řád ve znění pozdějších

Libe rec
dne

Elektronicky podepsáno
22. 04. 2oL3

ing. Libor Pitař
ředitel FÚ

A

§ 50 odst. 1 zákona
předpisů, oznamuje, že

ode dne 26.04.2013 do dne 27.@5.2013

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Liberecký kraj

ve dnech pondětí, středa od 8:00 do 16:00 hodin
od do hodin
od do hodin
od do hodin
od do hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj . 65645O/L3/26O0-14400-5gI472,

jínž se v
nacházející

L.s.

nem
se

uvedeným daňovým subjektŮm stanovuje za nemovitosti
v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2013.

Seznam všech územních pracovišt finančních úřadŮ je uveden v přítoze
č. 1 pokynu Generálního, finančního ředitelství č. GFŘ-D-12, o finančních
úřadech, jejich územních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
příslušné části, zveřejněném ve Finančním zpravodaji Č. 8/2OL2 a na
internetových stránkách Finanční správy http//cds.mfcr.cz

Ing. Libor Pilař
ředitel FÚ
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lnformační leták pro poplatníky daně z nemovitostí

lnformace k zasilání sIoženek
pro platby dané z nemovitostí od roku 2013

Složenky pro placelí daně z nemovitostíjsou ve většině případů zpracovávány. centrálně a rozesílány
daňovým subjeKům hromadně dodavatelskou firmou. Zasílána je standardn! složenka týpu A, podléhajíqí

.poštovnímu poplatku podle platného ceníku České pošty:

Od ,l. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostív České republice 14 finančních rjřadů se sídlem v jednotliuých
krajslcých městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitostí vykónávají na území příslušného
kraje a hlaýního města Prahy (dále jen ,,přís|ušný kraj") prostřednictvím svých územních pracovišť, u nichž
jsou uloženy spisy poplatníků. Tím se vyrazné změnila správa dané z nemovitostí, nebot' od, í. '1.. 2013 je
daň z nemovitostí sloučena do jddné částky za všechny nemovitgsti poplatníka na úzémí příslušného kraje.

Má-li poplatník daně z nemovitostívíce nemovitostí, které se nacházejív 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 finanění úřady.

Pro platbu daně z. nemovitostí'u každého.z dotčených finaněních úřadŮ je poplatňíkovi daně zasílána
jedna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky,

. pokud je tato daň vyšši než 5000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách, Daň vyšší než 5000 Kč lze však
zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to v terrnínu první splátky daně.

Jednotlivé složenky jsou opatřeny názvém a číslem úětu místně příslušného finaněního úřadu
(tj, toho finančního úřadú, v jehož obvodu místní.pů§obnosti se nemovitost nachází), kterému je příslušná
platba určena. Upozorňujeme, že čisla úětů finančnich úřadů, vzniklých od 1.1.20í3, se liší od čísel
účtů původních finančních úřadů, existujicígh v t.2O12. Tuto skuteěnost musí poplatník zohledňit,
platí-li daň bezhotovostně, např. trvalým platebním příkazem.

Na alonži složenky jsou uvedeny ty.to důležité údaje:

o celková výše daně z nemovitostí na rok 2013,

o výše a terminy splatnostisptátek,

o spravující územní pracoviště finaněního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani
z nemovitostí, a jehož prostřednicWím kornunikuje s finančním úřadem.

Z důvodu probíhajícich organizačních změn Finanční správy ČR není na alonži složenky uveden
stav daňového úětu poplatníka, ti. případný přeplatek nebo nedoplatek na dahi z nemovitostí.

V zájmu zajištění rnožnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů jsou složenky rozesílány
,v pořadí nězávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je potřeba počítat s tím, že v jednotliuých

lokalitách neobdží všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesilány tak-, pby-poslední
z nich poplatníciobdželi nejpozději do 25. května 2013.

Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31.|ednu zdaňovacího obdobía v něm vypočtená daň se
liší.od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve
rrýši,, kterou mu správce daně sdělí platebnírn výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Pokud
poplatník uhradildaň z nemovitostína rok 2013 jižpřed obdžením složenky, použije,složenku pro kqntrolu
již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu.

Ve specřickýďi případech mohou být složenky i nadále zasílány čijinakdistribuovány (např. prostřednicfuím
obcí)jednotlivými finahčními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanění úřady zvolit podle konkrétních
ppdmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručenísloženék p'oplatníkům-

Důležité upozomění: Adresa PO Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, ie Úrěena
pouze pro vracení ňedoruěitelných složenek českou poštou, nikoti pro zasílání jiné,korespondence
finahčníin orgánům. Orgánem, ktený vyměřuje daň, jevždy místně příslušný íinančníúřad'. Veškeré dotazy,
podněty, odvoláníapod. proto zasílejte vždy na adresu územního pracoViště místně příslušnéhofinánčního
.úřadu, uvedenéhó na složence.
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