
Finanční úřad pro Ústecký kraj
Velká hradební 39/61,
400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚST0
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2015
DVo řáková
majetkových

vEŘEJNÁ VYHLÁŠxn

shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákonač. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 30,04,2015 do dne 0]..06.2015

pracovištích Finančního úřadu pro Ústecký krajje na všech ú zemních
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zpřístupněn k nahlédn utí

1279369 / 1,5/2500 _ 1].460 - 505479 ,
L279370 / L5/2500 - 11460 - 505479 ,

l27937I/ 15/2500 - 11460 _ 505479,
727937 2/ 15 / 2500 - ].].460 - 505479,
L27 937 3 / 15 / 2500 _ 1 1460 _ 505479,
127937 4 / 1,5 / 2500 - 11460 _ 505479,
1279375/ 15/2500 _ 11460 - 505479,
L279376 / L5/2500 _ 11460 _ 505479,
1,279377 /15/2500 - 11460 - 505479,
1279378/ 15/2500 - ].].460 _ 505479 ,

1279379 / L5/2500 - 11460 - 505479 ,

L27938o /75/2500 - 11460 - 505479,
1279387/1,5/2500 - 11460 - 505479 ,

1279382/ 1"5/2500 - ].1460 _ 505479 ,

j ímž se uvedeným daňovým subjektŮm stanovuje za nemovité Věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝcH vĚcí NA RoK 2015.



K č. j . ].33].885/ L5/25oo -1,7460-505479

L. s.

st rana

seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v ořílozeč. i. pokynu Generálního finančního ředitelství e. ceŘ]o-iz, ó ti"5n3.iir,úřadech, jejich územních pracovíštích a o umístěni ,pi;r- ;;b; ';;ňo
příslušné části, zveřejněném Ve Fínančním zpravodaji č, 8/20t2 á nainternetových stránkách Finanční správy http: //www, finaÁcnirp.áua. -r.
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vedoucí oddělení maj etkových daní

1 í' t 'jf.-|,,

Yyvěšcno rlne: _' . '' _

§@te dm, .@á

@)r*



lnformační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

lnformace k zasí!ání složenek
pro platby daně z nemovi{ých věcí od roku 2015

@un

SloŽenkY Pro Placení daně z nemovibich věcíjsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány
PoPlatníkŮm, kteříjsou Íyzickými osobami nebo právnickými osobami, které nemalíiřzenu datovou schránku.
Zasílána je standardní složenka typu A, podléhající poštovnímu poplatku poále platného ceníku Óeské
PoŠtY. Právnickým osobám, které mají zřízenu datovou schránku a nebyla jim výše áaně soělena platábním
vlýměrem, je namísto složenky zasílána do datové schránky lnformace o áaňové povinnosti.

_ 
Daň z nemovitých věcí spravuje v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotliuých krajských

městech a V hlavním městě Praze. Finanční úřady VykonáVají spráVu této daně na území přístusnená tr"1"
a.hlavního města Prahy (dále jen ,,příslušný kraj") prostřednictvím svých územních pracovišť, u nthž 1.ouuloženy daňové spisy poplatníků.

Daň z nemovitých Věcí se stanovuje za Všechny nemovité Věci poplatníka na území příslušného kraje,
MáJi poplatník daně více nemovitých věcí, které se nacházeJí V obvodech místní působnostidvou nebo

vice finančních úřadů, tj. na území více krajů nebo na území hl. města prahy a jednoho nebo více krqů,
jsou do obálek Vkládány společně §loženky za Všechny tyto finanční úřady,

..Proplatbudaněznemovitýchvěcíukaždéhozdotčenýchfinančníchúřadůjepoplatníkovidanězasílánajed.nasloženka, pokudjeho daň u tohoto finančního úřadu činínejvýse s bob re, neuo dvě složenky,
pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a plati se tedy ve dvou spátkách. Daň výšší než 5 000 Kč lze
Však zaplatit i najednou jedinou složenkou, a to V termínu první splátky daně.

JednotliVé sloŽenky jsou opatřeny názvem a číslem účtu místně příslušného finančního úřadu
(tj. 1oho finanČního úřadu, v jehož obvodu místní působnosti se nemovitá věc nachází), Kerému je příslušná
platba určena.

Na alonži složenky, tj. na její horní oddělitelné části, jsou uvedeny tyto důležité údaje:

. celková vtýše daně z nemovitých věci na rok 2015,

. výše a termíny splatnosti splátek,

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

. spravujicí územní pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani
z nemovitých Věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem,

V zájmu zajiŠtění možnosti plynulého placení daně v pokladnách finančních úřadů jsou složenky rozesílány
V pořadí nezáVislém na místní pŮsobnosti finančních úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jLdnotlirnl,cň
lokalitách neobdrží Všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, áby poslední
z nich poplatníci obdželi nejpozději do 25. května 2015,

Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31. lednu zdaňovacího období a v něm vypočtená daň se
liší od částky daně uvedené na složence, uhradí daň ve výši vypočtené v daňovém přiznání, případně ve
výši, kterou mu správce daně sděli platebním \^ýměrem nebo hromadným předpisným s".n"r"., Pokud
PoPlatník uhradil daň z nemovitých věcí na rok 2015 již před obdržením složenky, použije složenku pro
kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu.

Ve sPecifických PříPadech mohou být složenky i nadáIe zasílány čijinak diskibuovány (např. prostřednictvím
obcÍ) jednotlivými finaněními úřady. Tuto možnost mohou jednotlivé finanční úřady zvolit poále konkrétních
podmínek v daných lokalitách v zájmu včasného a efektivního doručení složeneť poplatníkům.

kgrqsppndenpe finančním orqánúm. orgánem, ktený vyměřuje daň, je vždy mis-nejEslGny rlnáňeni
úřad. veškeré dotazy, podněty, odvolání.apod. proto zasílejte vždyna adresu územního piacoviště
místně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.
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lnformační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

lnformace
ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

na daň z nemovitých věcí v roce 2015

Vyměřená daň z nemovitých Věcíje 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 nejpozdě.,i do 3,1. května a do 30. listopadu

zdaňovacího období.

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 0oo kč, je splatná najednou, a to nejpozději
do 31, května zdaňovacÍho období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i pii
Vyšší částce.

Je-li daň stanovená správcem daně vyšší než daň přiznaná daňovým subjeKem, neboje]i daň stanovená
podle § 'l3a odst. 2 zákona o dani z nemovitých Věcí Vyšší než poslední známá daň, a lhůta splatnostj 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 náhradní lhůta splatnosti daně nemá VliV na běh úroku z prodleni.

Daň z nemovitých Vécí se stanovuje rozhodnUtím, jímž je platební \^iměr, dodatečný platební V,ýměr
nebo hromadný předpisný seznam,

PoplatníkŮm daně z nemovitých Věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2015 došlo ke změně výše
daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně
PřísluŠný finanČní Úřad novou \^ýši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které,isou zpřistupněny
k nahlédnutí na územních pracovištích příslušného finančniho úřadu.

Finanční úřad vydává híomadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod své územni
působnosti, tj. za příslušný kíaj nebo za hlavni město prahu, Hromadné předpisné seznamy zpřístupni
přísluŠné finanČní Úřady k nahlédnutí na s\^ých územních pracovištích v průběhu měsíce května 2015.
lnformace o době, kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout, zveřejní jednotliVé finanční
úřady veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úředni dósce a způsobem
umožňujícím dálko\^ý příStup.

vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou zveřejněny také
na Úředních deskách obcí v příslušném krEi. Při nahlédnutí do hromadného předpisného ."rn"ru ;.ou
daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu stanovené daně.

stanovení daně hromadným předpisným seznamem Se neodůVodňuje,
za den doručení hromadnóho předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění.
Protistanovení daně se mohou poplatníci uvedení v 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.ie odvoláním napadeno. Podané odvolání nemá odkladný účinek,

Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném seznamu je daň z nemovi§ich Věcí stanovena podle
zákona o dani z nemovitých věcí ve výši posledníznámé daně nebo ve \^ýšj shodné s podaným daňovým
přiznáním bez oznámení stanovené \4iše dané platebním \^ýměrem, aneboje oznámena platebním uj,měrem
V případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatníkem přiznané.

Splatnost daně z nemovitých věcí

i(!t,u,
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GENERÁLNí FlNANčNí Řeolretsrví
odbor komunikace

Lazarská 1517, 117 22 Praha 1

Tel.: 257 044 o25

T]SKOVÁ ZPRÁVA

Lhúta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) na zdaňovací období roku
20í5 končí í. června, Finančni správa, jako každoročně, rozesílá poštou složenky kzaplaceni
této daně. v obálce letos navíc poplatníci najdou i leták s instrukcemijak postupovát, kdyi chtěji
tuto daň od přištího roku platit mnohem jednodušeji - přostřednictvím slPo.
Nepřesáhne]i částka daně 5000 korun, je splatná celá do 1. ěervna. Je-li daň Vyšší než 5000 korun, je
splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou.

lnformaci o celkové VýŠi daně a případném přeplatku nebo nedoplatku, se poplatník dozví z oddělitelné
části složenky, stejně jako adresu územního pracoviště, kde je uložen jeho daňový spis k dani
z nemovitých VěcÍ. Kdo Vlastní Více nemovitosli V jednom kraji, najde v obálce .ien jednu složenku, kde
budou platby za VŠechny nemovitosti v kíali sečteny dohromady. Kdo Vlastní nemovitosti na území
různých krajů, najde V téže obálce více složenek.

Daň mŮŽe být zaplacena bud' složenkou na kterékoliv poště nebo bezhotovostním převodem z účtu
poplatníka na účet finančního úřadu, případné hotově v pokladně finančního úřadu. Aby se u pokladen
netvořily nepříjemné fronty, složenky jsou poplatníkům postupně rozesílány tak, aby v,edné lokalitě
neobdrželi všichni složenky současně, poslední složenky by měly být takto doručeny nejpozději
do 25. května.

poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2o15 došlo ke změně výše
daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznáni, sděluje novou
výši daně místně příslušný finanční úřad nejčastěji hromadným předpisným seznamem. Tento seznam
je pro poplatníky zpřistupněn k nahlédnutí na Všech územních pracovištích příslušného finančního
úřadu V pracovních dnech od 30, dubna do 1. června Včetně.

FinanČni správa v této souvislosti upozorňuje poplatniky, že V důsledku nabytí účinnosti nové Vyhlášky
Ministerstva zemědělství byla od letošního roku zvýšena částka daně z nemovitých věci za pozemky
orné půdy, vinic, chmelnic, ovocných sadů, zahrad a trvalých travních porostů. protože zvýšení ceny
půdy za ,l 

m2 je v řádu haléřů až korun a sazby daně z těchto druhů pozemků jsou velmi nízké, nejedná
se o nijak zásadní zvýšení daně, poplatníci nejsou z důvodu uvedené změny povinni podávat daňové
přiznání, správce daně vyměří daň z moci úřední,

PráVnické osoby obdrŽÍ informaci o daňové povinnosti k dani z nemovitých Věcí do datových schránek,

i'i'"-, '',i:iy J )J\, ,
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lnformace o možnosti placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím slpo od roku 2o16
souČasně se sloŽenkami obdrŽÍ letos poplatníci V obálkách i leták s informacemi o možnosti placenidaně z nemovitých věcí prostřednic,tvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva 1slpo). .loe o piloiniprojekt FinanČní spráVy, kdy poČÍnaje rokem 2o16 budou moci poplatníci daně z nemovitých veci výuzitmožnosti placení této daně prostřednictvím slpo. v rámci informační kampaně proto oáorzi sfoiáenese složenkou pro placení daně na rok 2015 také jnformační leták, který obsahuje formular ,,oznámenio placenl daně z nemovitých vécí prostřednictvím slpo". kdo bude mít o tento způsob placení zájem,odevzdá Vyplněný formulář nejpozději do 31, ledna 2o16 svému místně a Věcně pristusenemu spiávcidaně a v roce 2o16 a dál už bude jeho daňová povinnost automaticky hrazena prostřednictvím slpo,
Podmínky placení daně z nemovitých Věcí prostřednictvím slPo a Veškeré další informace k pilotnímuprojektu naleznete na internetových stránkách finanční správy www,financnisprava.cz v sekci Daně apojistné > Daně > Daň z nemovitých věcí >slpo. podmínky jsou také zveřejněny na úředních deskáchvšech finančních úřadů.

čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí

77 55-77 6281 1 1 l07 10

7755-77621411l071o

77 55-7762651 1 l07 1o

77 55-77621761l071o

Užitečné odkazy:

v Plaze dne 24_ dubna 2o15

lng. Petra Petlachová
Ředitelka odboru komunikace, tisková mluvčí
Generální finančnI ředitelstvi
Telefon: 602 674 903
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