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IN FORMACE K PODÁVÁNÍ
PŘIZNÁNÍ K DA NI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2022

Vážený pane prim átore , vážená paní starostko , váž ený pane starosto ,
Finančn í úřad pro Pard ubický kraj se na Vás obrací ve věci daně z nemovitých věcí, kterou
upravuje zákon č. 338/ 1992 Sb., o dani z nemovitých věcí , ve znění pozdějších předpisů .

V měsíci lednu 2022 budou mn ozí Vaši občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých
pro Pardubický kraj si je vědom toho , že tato akce je každoročně spojená
s kum ulací poplatníků na podatelnách a také na oddělen ích majetkových dan í jednotlivých
územních praco vi šť Fina nčníh o ú řadu pro Pardubický kraj . Vzhledem k současné
epidemické situaci chc eme tomuto p ředcház et, ovšem současně se nebráníme poskytování
služeb poplatníků m jako doposud (zejména pomoci s vyplněním daňového přiznání k dani
z nemovitých věcí) . Toho bychom chtěli docílit především prostřednictvím telefonické
komunikace, kdy pře s urč ená telefonní čísla, která Vám posíláme v p ří loze, budou
poplatn íkum k dispozici za městnanci útvarů majetkových daní, kteř í odpovědí na veškeré
dotazy týkající se da ně z nemovitých věcí. Telefonicky rovně ž pom ůžou poplatn íkům
s vyp lněn ím daňo v ého přiznání , přičemž se s poplatníkem dohodnou na formě
pomoci , a to v tako vé míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu (územního
pracoviště) , re spektive aby bylo možné přizn ání poslat poštou nebo elektronicky
prostřednictvím daňov él10 portálu .

věcí. Finančn í úřad

Kontakty na konkrétní územní pracoviště Finančního úřadu pro Pardubický kraj
k telefonickému řešen í problematiky dan ě z nemovitých věcí přikládáme v příloze
a současně si Vás dovoluj eme požádat o jejich zveřejnění tak , aby byly k dispozici
co nejširšímu okruhu Vašic h obča nů.
S pozd rave m

Ing. Ondřej Vašátko
ředitel
Příloha:

Leták se seznamem tel efonických kont aktů

Finanční úř a d

pro Pardu bický kraj

Boženy Němcové 2625 , 530 02 Pardubice

NECHOĎT E - VO LEJTE - PODEJTE
Finanční úřad pro Pardu bický kraj zvereJnuJe telefonní čísla , na kterých Vám nabízí
informace a pomoc s vyp lněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak ,
abyste nemuse li podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním
úřadu a jeho úze mníc h pracovištích (dále jen „ÚP").

ÚP v Chrudimi , Pardub ická 275 , 537 59 Ch rudi m

469 658 111

ÚP v Pardubicích , Hronovická 2700, 530 02 Pardubice

466 033 500

ÚP ve Svitavách , T. G. Masaryka 15, 568 02 Svitavy

461 553 111

ÚP v Ústí nad Orlic í, T. G . Masaryka 1393, 562 01 Ústí nad Orlicí

465 550 111

ÚP ve Vysokém Mýt ě, Tů mova 178, 566 01 Vysoké Mýto

465 454 111

ÚP v Žamberku , P ionýrů 1360, 564 01 Žamberk

465 678 111

Vyřizující

územ ní prac o v iště je urč eno především podle místa pobytu poplatníka.
Pokud se místo Vaš el10 pobytu nenachází v Pardubickém kraji a nevíte, které územní
pracoviště je ve Vaše m příp adě vy řiz ujícím územním pracovištěm , volejte na tel efonn í číslo
územ ního pracoviště, v jehož obvodu se nachází příslušná nemovitá věc , nebo volejte
na telefonní č ís lo 466 713 111.

Ve věci d aně z nemovitých věcí se Vám za městna nci Finančního úřadu pro Pardubický kraj
budou na uvedených tel efon ních č ís l ec h věnovat

ve dnech od 3. ledna 2022 do 7. února 2022
každý pracovní den , vždy v době

pon d ělí, středa

8:00 - 16:30 hod.

úterý, čtvrtek

8:00 - 15:00 hod.

pátek

8:00 - 13:30 hod.

Ing. Ondřej Vašátko , v.r.
ředitel

