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FlNAŇčŇi sPRÁVA
DAŇ z NEMovlTÝcH

VĚcí- bez starostí, z pohodlí domova

Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitých Věcí,
ve znění pozdě|ších předpisů.

.
.
.

podání daňového přiznání
Daňové přiznání je pop|atník povinen podat příslušnémuspráVci daně do 31, ledna zdaňovaciho
období dojde-li během roku ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně nebo ke změně
poplatníka,

Tiskopis daňového přiznání Včetně samostatných istů a příloh lze získat na Všech finančních
úřadech.

Na Daňovém portálu Www,daneelektronickv.cz je k dispozici aplikace pro e]ektronické podání
(EPo), Po zadání základnich údajůo přiznáVaných nemovitých Věcech aplíkace EPo altomaticky
doplní hodnoty potřebné proVýpočet daně, daň Vypočte a zkontroluje. Formulář je možné
Vytisknout a podepsaný doručit na finančníúřad,

placení daně prostřednictvím slpo
Žádné složenky, žádnéfronty u pokladen, žádné příkazy bance - plaťte daň
prostřednictvím sJPo a budete mít Záruku, že daň Vždy zaplatíte Včas,

Tiskopis ,,oznámení kplatbě daně

z

nemovitých Věcí prostřednictvím

z

nemovitých Věcí

sPo'' je

dostupný

ná každém územnim pracovišti finančního úřadu nebo na Webových stránkách Finanční5práVy ČR
{WWW,fjnancnispraVa.cz).

Vyplněný tiskopis spolu s dokladem o přidělení spojovacího číslaslPo (nebo aktuální rozpis
bežhotovostních plateb slPo) doručte na finančníúřad (nejpozději do 31, ledna).
Nejste li držitelem spojovacího číslaslPo, Wřid'te si ho na pobočce Česképošty (nelze Využít
spojovacíčíslojinéosoby, např. v případě manželů),

zasíláníúdaiůpro placení daně z nemovitÝch věcí e_mailem

služba je určená pro poplatníky, kteři nemajl zizenu službu plácenr daně prostrednictvím slPo
a pro práVnické osoby, které nemají datovou schránku.

Údaje potřebné pro placení daně budete mít Ve sVé e majlové schránce, nemusíte čekat
na složenku.

zapomenete-li daň žaplatit, spráVce daně Vám zašle upozornění e-mailem,
Tiskopis ,,Žádost Ve Věci žasíláni údajůpro placení daně z nemovitých věcí e-mailem'' je dostupný
na každém územním pracovišti finančního úřadu nebo na Webových stránkách FinančníspráVy ČR
(WWW.financnisoraVa,cz).

Vyplněnou žádost, Ve kieré poplatník jednoznačně určí]'ednu e-mailovou adresu, ná kterou chce

dostáVat informaci

o

placení daně

z

nemovitých Věcí je potřeba do.uč]t na finánčníúřad

(nejpozději do 15. března).

Kompletní informaci s údaji pro placenídané ve formátu pdf obdržípoplatník před splatností daně
do určenée,mailové schránky.
BLlŽŠÍlNFORMACE ZÍSKÁTE NA KAŽDÉM FlNANČNÍMÚŘADU.

