InformačnÍleták pro poplatníky daně z nemovitastí

organizace spráVy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013
od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v Óeské républicé 14 Íinančníchúřadůse sidlem v jednotlivých krajských
městech a v hlavním městě PÍaze. spraVLJ dané z nernovitostl VykonáVa]l na uzemí přislušného kraje á llavnihó mesta'Prahy
(dále jen ,,přís ušný kra]'') prostředniclvím s!.'ch Úzernn ch p.acoV st (da]e jeá
,'ŮzP'')' Lr nichž 1sou uloŽený sp sy poptu1nitíiá"r" l"n
,,spravující ÚzP")' Úzémní pracoviště ÍinančníchÚřadů jso; zřízena v obcich"v nichŽ do konáe roku 2011 ,i.,aý !iiio iinunoi''i u.oy
zřízené zákanem č' 531/1990 sb', o územních íinanČníchorgánech, Ve zněnÍ pozdějšich předpisů (dá]e jen
rÚ,'1' Úzernni
pracovišlě' která se nenacházejí

V

'jůvooní
sidle příslušného kraje, jsou stanovena Vyh áškoU N4in]stersiva financí č' 4ijl2o12
sb'

Místněpřislušným správcém daně z nemovitostíje ten íinančníúřad,VjehoŽ obvodu Územ n í pŮsobnosti se předmětné nemoVilosti
nacházeji' Daňové poviňnosti k dani z nemovitostiza Všechny nen']ovitósti poplatnlka' ktere se nachazeii na úzámr piislusneno
kraje' jsou soustředěny do jednoho daňoVého spisu poplatnika uloženého na jednom spraVujicim Úzc prisluineno
lnunci''nůr"au.

s]oučenístáVajicích daňo\^ých povinnostídojednoho spisu je k 1 ' 1 ' 2o13 provódeno automat óky z moci Úřední' bez
nulnost jakéhokoli
úkonu poplalnika. Nedocházi-li tedy oproti zdéňovacímLr obdobi2012 ke změně okoIností lozhódnych pro
vyÁěřeni r]uné' Áuninurny
žádný úkon ze strany poplatníka' spravujicl UzP ]e Určeno podle
]ednotnél]o nize popsaného a]go; tmU'

Postup stanoveni spravujícího ÚzP poptatnÍka daně z nefiovitosti v příslušnéňkrají:
A. lvlá_li pop]atník místo pobytu / sídlo v příslušném kraji - spravujícím ÚzP je úzel.nni pracoviŠtě

B'

c.
D.

V místě půVodn ího FÚ' V jehoŽ
úzernni púsobnosti se nacházelo sídlo / misto pobytu pop atníka Vioce 2012'
NeÍná"li poplatník.misto pobytu / sid|o V přÍslušnem krajia ma zde nemovitosti, které spadaly do obvodu
územnl púsobnostl
Jedlneho púvodniho FU - sp'aVLj'c'Ť lJZĎ Je ÚŽemni olacovislF v n'slé lo']oto půvooriro trÚ

Nemá-li'poplatnik právnická'osoba sídlo V přislušném kraji a má zde-nemoVitosti V obvodU územni působnosti několika
pLrvo(lnich FU - spravLi c;Ť U7P _e J.cé1e j7en-n' p-éco\ i5'e V siole FJ.]'
Nemá_li poplatník fyzická osoba misto pobytu v příslušnémkraji a má zde némovitosti v obvodu územni pusobnostj
několika původních FÚ, Vychází se z Územní přÍs]L]šnosti nemovitosíi k původnrm FÚ a spr"""li.iů.Ěl" ňě"" Liů. -'
l. ]e-li poplatníkém pouze daně z pozémků, je spravujícím ÚzP Určenéúzemnípracoviště v sídle ÉÚ'
ll. má-li V k.aji nemovitosti v obvodu územni působnosti více původnich FÚ V kraji' z toho stavby má v úŽémni púsobnosti
pouzejediného původního FÚ' spravujícím ÚzPje Územnípracoviště určenédlé obvodu ú'eninl p,i.oonosii"p,iuoonit'o
FU spravujícíhostavby'
llI. má_li rúznédruhy staveb V obvodu Územni púsobnosl] Více původníchFÚ, je sp.aVUjlcí ÚzP c]]e příslUšnosll podle druhU
stavby a následujících pr]ollt:

1'

H

- obytný dúm

N/]á]ijeden čiVÍceobytných domů V obvodu ÚzeÍnnípúsobnosti pouze]ed neho pŮVodnrho FU' spraVuiicl
t]zP ie
lo1olo oj\oo1110 FÚ' N,lá-lr v ce obylryc1 oomL v -zenn' ojsobno'l' V ce pLvod.,c1 rL' špá"1i"'"
'"
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územnípracoviŠtě V sídle FÚ'

2. R-

! mistě

|,t""e

byt

Ner.áh/ádrÝooy'nydůnan"]eoenciV'cebvljvobvoouúlemnipůsoonoslipoLle]eorél oojvoo.l]10'Ú so'"vuj'c'
l]/u |e / Tislě to'.olo p vodn'1o l J \eŤá l iaonú obyl-ý důíra rrd Vice o, u V jze;fi pjsoo osl vrce p'r''odc c_ 'ť
spravujicím UzP ]e UlčenéúzemnípracoViště

V síd]e

FÚ'

3. J - stavba pro rodinnou rekreaci
-Íra
):l:-J Ži9ny'oqyt1!'d l'n Jn ovl a' leonu c' vlce c.J!eo o'o 'odl1-loL
ledreho pŮvodl loFU'so.avLj'cl JZD'évn-isletoholopLvoo1lnoFJ
4.

reklea(, V obvodJ jzem1l p_!oo'l05tl po'-e

\en_a li )édrý aayÍ- ý

staveb pro rodÍnnou rekreaci V Územní působnosti Více púVodních FÚ, spravujícim uže jj
v sídle FÚ.

spisy ostatnich poplatníků fyzických osob - sp.avu]ícím ÚzP je
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"'' jracoviŠtě
ui."nu uzemir

íčenéúzemnÍ placoviště v sídle FÚ

'

lj poplatníkovi povinnost podat daňoVé přiznáni k dani z neraovi1ost, podavá pocinaie rokern 20]3 pouze
led né
-Vzn]kne
daňoVé přiznániza Všechny sVé nemovitosti nacházejlci se V přisluŠnémklaji na spraVu]lci uzn eoaa'va'ri pápatn
l pi'ňa" i..l""l
z nel.novitostí za nernovitosti na Území přísluŠnóho kra]e poprVé na rok 201á' určí'sespravujlcí ÚzP dle Výše uvedeného postupu'
Vychází se Však Že siavu nemovitostí k 1' ledr]u 2o13 a z mísia pobyiu/sidla poplatníka aktuáiního v den pódáni
dunouér-'o lninani'
poplatnik-povinen podat daňové př]znání na zdaňovací období roku 2a12 a předcházejici' podáVá je
Vždy
na splavL]]lclÍn
'U7o
' ^Je_i
se 1ohleo_ ér ln obvodu ť7en1' půsoorosli puvodrich É J V Álaji a Io sar oslalnýn dano vyn pri)ur
)a razo!, oovoo 'lzen.
pŮsobnosti původnjho FÚ

r

Přehled Určénýchúzemních pracovišt'v sídIéchÍinančníchúřadů
c. a bodem D. l', přÍpadně D. lll', výše uvedeného Postupu stanovení spravujicího ÚzP
Určená územnípÉcavištěv sidle finančniha úíadu:

platÍ pÍo případy pod bodem

Finanční Úřad pro hlavnÍ město Prahu
Finančni úřad pro středočeský kra]

FinančnÍúřadpro Jihočeský kraj
Finančníúřadpro Plzeňský kraj
Finančni Ůiad pro Karlovarský [laj
Finančni Úiad pro Uslecky k.a

Finanční úřad pro Ljberecký k.aj
Finanční úřad pro K.á]oVéh.adecký kraj
Finančníúřadpro Pardublcký k.aj
Flnančni Úřad pro Kraj Vysočina
Finanční úřad p.o Jihon]oravský kla]
Finanční úřad pro olomoucký kraj
rira1čl úiad p'o ]\loraVskos]ezskÝ <l.ll
'
Finanční Úřad pro zlínský kraj

Úzernní pracov Štěpro Prahu 6
Uzemnl pracovište Paaha Vychod'')
Uzer]ni p'aLoJi5Ié V ceě{}ch BLd-jov cích
Uzemní pracovišlě P zeň-sever
Uzen]ni pracov šte V KarloV}ch Varech
Uzemni pracovrste v Usii nad Labem
Úzer.ni pracoviště V L]berci
Uzemní pracoviŠtě V Hradci KráloVé
Uzemní pracoviŠtě V Pardubicich
Uzemní pracoViště V JihlaVě
lJzemní pracoVištéBrno Venkov
UzemnÍ pracoviště V o]oinoL]ci
Uzemní pracoviště ostrava l
Uzemní pracoviště Ve Z]íně
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ikne V místě so!časného prácoviště Praha_výcho.] Finančniho Úiadu V Brandýse nad Lábem'StaÍé
Bo es aV (Thárrova 27 Praha s)

s€kéma pastupu stanavenÍspravuJíeÍka ÚzP poptatníka daně z nemovitostÍ v přístušnémkraji

ÚzP v místě původního FÚ,

vjehož obvodu územní
působnostibylo V roce 20'l2
místo pobytu íyz' osoby
Má v kraji nemovitosti' které

byly v roce 20t2 v obvodu
územni působnosti |ediného
půvoanino FÚ v *raji

-

Má v křaji nemovitosti, kteÍé
by|y v Íoce 2012 v obvodu

ÚzP v místě původniho FÚ'

jehož obvodu působnosti
byly stavby v íoce 2o12

v

územni působnosti Vice
púvodníchFÚ v kraji, ztoho

Předmět daně H - obytný dům

byl v roce 2012 v obvodu

územni působnost iediného

v řoce 2012 v obvodu

územní působnosti více

Přédmět daně H nemá, předmět
daně R - byt byt do 31..l2.2o12 ý
obvodu úŽemnípůsobnosti
půVodniho FÚ v kíaji
Přédmět daně H ani R nemá,
předmět claně J - stavba pro
Íodinnou rékreaci byl
v řoce 2012 v obvodu územní

působnosti iediného
Má v kraji pouze pozemky,
které byly v roce 2012 V

obvodu územni púsobnosti

y!!c púvodníchFÚ v křaji

Má v křaji nemovitosti, kteřé
byly v Íoce 2012 v obvodu

územni působnosti iediného
púvodnínorÚ v kra;-Má v kra.ii nemovitosti' kteíé
byly v roce 2012 v obvodu

úzémni působnosti y!!g

UzP v mistě původníhoFÚ, Vj€
obvodu územni púsobnosti byl
předtnět dané H - obytný dúm
UzP v mistě původniho FÚ,
Vjehož obvodu územni působnosti

byl předmět daně R - byt
v íoce 2012

ÚzP v mistě púvociniho FÚ,
V.iéhožobvodu územnípúsobnosti
byl předmět daně J - stavba pro
rodinnou Íekreaci v Íocé2012

UÍčenéÚzP V mistě sídla finančniho
úřadu, Vzn;klého V kraji podle zákona
č- 456120'11 sb., o Finanční spráVě

CR

ÚzP V místě pŮVodního FÚ, V iéhožobvoclu úŽemnÍ
působnostibylo sidlo práv. osoby v Íoce 2012
ÚzP V místě původniho FÚ, V.iehož obvodu Územni

púsobnostibyly v roce 2012 nemovitosti

LJtčenéUzP v mistě sidla finančnÍho úřadu,
vzniklého v kraji podle zákona č. 456/2011 sb.,

