
Finanční úřad pro Ústecký kraj
Vetká hradební 39/6I
40o 21 ÚsTÍ NAD LABEM-MĚST0
čj., 7L68623 / 1,6 / 2500 _ 11460 - 505479

v Ústí nad Labem
dne

Elekt ronicky podepsáno
25, 04. 2016

Ing. Mi roslava
Dvo řá ková

vedoucí oddělení

vEŘEJNÁ VYHLÁšxn

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst, 1 zákona
č. 280/2009 Sb,, daňový řád, ve znění pozděj ších předpisů, oznamuje, že

ode dne 29.04.2016 do dne 30.05,20].6

všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Ústecký krajJ e na
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do 17.00 hodín
do 13.30 hodin
do 17.00 hodin
do ].3.30 hodin
do 13.30 hodin

od
od
od
od
od

8.00
8.00
8,00
8.00
8.00

p ředpísný
p ředpis ný
p ředpis ný
p ředpis ný
p ředpisný
p ředpis ný
p ředpisný
p ředpisný
p ředpis ný
p ředpis ný
p ředpis ný

seznam cJ .

seznam čj.
seznam čj .
seznam čj .
seznam čj ,
seznam čj .
seznam čj .
seznam čj ,
seznam čj .
seznam čj .
seznam čj .

zp řístupněn k nahlédnutí

II5940o/L6/2500 - ].1460- 505479,
L1,59401, / 16 / 2500 - 11460 - 505479,
1,1"59402/16/2500 _ 11460 - 505479 ,
1,759403/16/2500 - 11460 - 505479 ,
1159 404 /,J,6 / 2500 - 1 1460 - 505479,
1159405 / 16 / 2500 - 1 1460 - 505479,
,J,159 

406 / 76 / 2500 - ].1460 - 505479,
1,L59407 / 1,6/2500 - ]. ].460 - 505479 ,
1759408 / L6 / 2500 - 11460 _ 505479,
1,159 409 / 16 / 2500 - ]. ].460 _ 505479,
11,5941,0 /L6/2500 - ]. ].460 - 505479 ,

jímž se uvedeným daňovým subj ektŮm stanovuj e za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVTTÝcH vĚcí NA RoK 2016.
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Seznam všech územních pracovišt finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generálního finančního ředitetství č. GFŘ-D-12, o finančních
rlřadech, jejich r]zemních pracovištích a o umístění spisu nebo jeho
příslušné části, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 8/20L2 a na
internetových st ránkách Finanční správy http : //www. f inancnisprava. cz.

L, S. Ing . Mí rostava Dvořáková
vedoucí oddělení

@,ro,



lnformační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí

lnformace k zasílání složenek
pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2aí6

Složenky pro placení daně z nemovitých věcíjsou ve většině případů centrálně zpracovávány a rozesílány
poplatníkům, kteří jsou íyzickými osobami nebo práVnickými osobami, které nemaji Zřízenu datovou
schránku. Fyzickým osobám je zasilána daňová složenka, označená jako Poštovní poukázka A doklad
V/DS, která nepodléhá poštovnímu poplatku. Právnickým osobám, které nemaji zřízenu datovou schránkU,
je zasílána Standardní složenka typu A, která podléhá poštovnímu poplatku podle platnóho ceníku České
pošty, PráVnickým osobám, kleré mají zříZenu datovou schránkU a nebyla jim Výše daně sdělena platebním
výměrem, je namísto složenky zasílána do datové schránky lnformace o daňové povinnosti,

Daň z nemovitých věcí spravuje v České repUblice 14 frnančních úřadů se sídlem V jednotl|Vých krajských
městech a V hlavním městě Praze. Finanční úřady Vykonávaji spráVu této daně na územi příslušného kraje
a hlavního města Prahy (dále jen ,,př|slušný kíaj") prostřednictvím svých úZemních pracovišť, u nichž jsou
uloženy daňoVé spisy poplatniků.

Daň z nemovitých Věcí se stanovuje za Všechny nemovité Věci poplatníka na území příslušného kíaje,

MáJi poplatnik daně Více nemovitých Věcí, kieré se nacháZeji V obvodech místni působnosti dVoU nebo
Více finančních úřadů, tj, na úzerni Více krajů nebo na území hl, města Píahy 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 f'nančnich úřadů je poplatníkova daně zasílána
jédna složenka, pokud jeho daň u tohoto finančního úřadu činí nejvýše 5 000 Kč, nebo dvě složenky,
pokud je tato daň vyšší než 5 000 Kč a platí se tedy ve dvou splátkách. Daň Vyšší než 5 000 Kč IZe

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, toho íinančn iho úřadu, v jehož obvodu mistn í působnosti se nemovitá věc nachází), kterémU je příslušná
pIatba určena.

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

r celková Výše daně z nemovitých Věcí na rok 2016,

r výše a termíny splatnosti splátek,
o stav daňového účtu poplatníka, tj. připadný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovilich věcí,
o spravující územní pracovíště finančního úřadu, kde má poplatník uložen daňový spis k dani

z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komuniku.je s finanóním úřadem.

V ZájmU zajištění možnosti plynUlého placení daně V pokladnách finančních úřadů jsou složenky rozesílány
v pořadí nezávislém na místní působnosti fjnančních úřadú, Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých
lokalitách neobdží Všichni poplatníci složenky současně, ale budou postupně rozesílány tak, aby posIední
z nich pop|atníci obdrželi nejpozději do 25, května 2016,

Jestliže poplatník podá daňové přiznání po 31, lednu zdaňovacího období a v něm Vypočtená daň se
liší od částky daně Uvedené na složence, uhradi daň Ve Výši Vypočtené V daňovém přiznání, případně Ve
Výši, kteíou mu SpráVce daně Sdělí platebním Výměrem nebo hromadným předpisným seznamem, Pokud
poplatník uhradil daň z nemovitých Věcí na rok 2016 již před obdžením složenky, použije složenku pro
kontrolu již uhrazené částky daně a k doplacení případného rozdílu.

Ve speciíických případech mohou být s|oženky i nadále Zasí|ány čijinak distribuoVány (např. prostřednictvím
obcí)jednotlivými finančními úřady. Tuto možnost mohou jednot|iVé íinanční úřady zvolit podle konkrétních
podmínek v daných lokalitách V zájmU Včasného a efektiVního doručenísloženek popIatníkům.

Důležité

koresoondence finančním orgánům. orgánem, ktený vyměřuje daň, je vždy místně příslušný finanční
úřad. Veškeré dotazy, podněty, odvoláni apod. proto za§ílejte vždy na adre§u územního přacoviště
mí§tně příslušného finančního úřadu, uvedeného na složence.
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lnformační leták pro poplatníky daně z nemovitych věcí

lnformace
ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu

na daň z nemovitých věcí v roce 2016

Daň z nemovitých Věcí se stanovuje rozhodnutím, jímž je platební Výměr, dodatečný platební Výměr
nebo hromadný předpisný seznam,

Poplatníkům daně z nemovitých vócí, u nichž na zdaňovací období roku 2016 došlo ke změně výše
daně opíoti předchozlmU roku, připadně op.oti čáslce Vypočtené V daňovém přiznání, sděluje mistně
příslušný finančn í úřad novou Výši daně nejčastěji hromadnými předpisnými seznamy, které jsou zpřístupněny
k nahlédnUtí na územních pracovištích přislušného finančního úřadu.

Finanční úřad VydáVá hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí za obvod sVé územní
působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hlavní měSto Prahu. Hromadné předpisné seznamy zpřistupni
příslušnó íinanční úřady k nahlédnutí na svých územních píacovištích v průběhu měsíce května 2016.
lnformace o době, kdy lze do hromadných předpisných seznamů nahlédnout, zveřejníjednotlivé finanční
úřady veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu nejméně 30 dnů na své úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

Vyhlášky finančnich úřadů o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů budou Zveře.jněny také
na úředních deskách obcí V příslušnóm kraji. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu jsou

daňovému subjektu zpřístupněny pouze údaje týkající se jemu Stanovené daně.

sianovení daně hromadným předpisným seznamem se neodůvodňuje,

Za den doručeni hromadného předpisného Seznamu Se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění.

Proti stanovenídaně se mohou poplatníci uvedeni v hromadném předpisném seznarnu odvolat ve lhůtě
do 30 dnů ode dne jeho doručení, a,to i před jeho doručením. odvolání 5e podáVá u správce daně, jehož

rozhodnutíje odvoláním napadeno, Podané odvolání nemá odkladný účinek.

Poplatníkům neuvedeným na hromadném předpisném SeznamU je daň z nemovitých Věcí stanovena podle

zákona o dani z nemovitých Věcí Ve Výši posledníznámé daně nebo Ve Výši shodnó s podaným daňovým
přiznáním bez oZnámeni stanovené Výše daně platebnim Výměrem, aneboje oznámena platebnim Výměrem
V případě, že se stanovená daň odchyluje od daně poplatnikem přiznané.

Splatnost daně z nemovitých věcí
Stanovená daň z nemovitých Věcí.ie splatná:

a) U poplatníkú daně provozujicích zemědě|skou 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.

NepřesáhneJi roční daň z nemovitých Věcí částku 5 000 Kč, je splatná najednou, a to nejpozději
do 31, května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých Věcí zaplatit najednou i při

Vyšší částce.

JeJj daň stanovená spráVcem daně vyšší než daň přiZnaná daňoVým subjektem, nebo jeJi daň stanovená
podle § 13a odst, 2 zákona o dani z nemovitých věcí Vyšši než posledníznámá daň, a lhůta splatnosti daně
pod|e hromadného předpisného seznamu již uplynula, Je rozdil splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne
práVni moci hromadného předpisného SeznamU, Ve stejné náhradni Ihútě je splatná j daň stanove'irá z moci

úřední. stanovená náhradní lhůta splatnosti daně nemá VliV na běh úíoku z prodlení.

|/J0],ú:,
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