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Oddělení majetkových daní

UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY
onruĚ z ruennovlrÝcn vĚcí
Yzhledem k nestabilnímu vývoji epidemiologické
situace si svou osobní návštěvu u správce daně
na Územním pracovišti předem teleíonicky
dohodněte na tel.: 388 451 354
Pro dotazy k dani z nemovitých věcí využijte
elektronickou komunikaci prostřednictvím adresy
podate!na221 6@ís.mícr.cz, případně kontaktujte
příslušnéhopracovníka správce daně.

lnformace k dani z nemovitÝch věcí

na zdaňovací období roku 2021 pro obec:
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pooÁt{í onŇovÉHo pŘIzt{ÁNí
Daňové přiznání, případně dílčídaňové přiznání, je na zdaňovací období roku 2021 nutno podat
příslušnémuúzemnímu pracovišti, kde je umístěn spis poplatníka, neipozděii do 1. února2021.
Noví poplatníci daněpodajídaňovépřiznání naúzemní pracovištědlepokynuGFŘ-D-41,který
je k dispozici na každémúzemnímpracovišti, případně na nížeuvedené internetové adrese.
Přiznání k dani z nemovitých věcílze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové adrese:
http://www.financnisprava.cz. V aplikaci ,,Daň z nemovitých věcí- koeficienty" jsou pro
zpracování daňového přiznánídostupné údaje za celou Českou republiku.

Pokud nebylo daňové přiznání podáno vóas, případně nebylo podáno vůbec, vzniká při
splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu.

PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Nepřesahuje-li celková ročnídaňz nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně
splatná najednou do 31. května 2021 . Ke stejnému datu lze zaplatil daň najednou i při vyššíčástce.
Činí-licelková daň více jak 5 O00 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách; u poplatníků daně
provozujícíchzemědělskou výrobu a chov ryb splatných nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu
2021 , u ostatních poplatníků daně splatných nejpozději do 31. května a do 30. listopadu 2021
,

Není-li splátka daně nebo splatná daň uhrazena nejpozději v den její splatnosti, vzniká
poplatníkovi při splněnízákonných podmínek povinnost uhradit úrok z prodlení.
bezhotovostní placení daně
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úhrada daně prostřednictvím
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Služba umožňuje poplatníkům bezstarostné placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SlPO
podle Podmínek zveřeiněných Finančnísprávou.
Pro zřízení služby poplatník vyplní ,,Oznámení o placení daně z nemovitÝch věcí prostřednictvím
SlPO" a s dokladem o přidělení spojovacího číslaSlPO nebo aktuálním rozpisem bezhotovostní
platby SlPO doručíúzemnímupracovišti, na němž má veden spis k dani z nemovitých věcí.
Spojovací čísloSlPO lze případně získat na kterékoliv poště. Pokud poplatník předá podklady
do 1. února 2021, bude daň hrazena prostřednictvím SlPO od roku 2021. Daň bude automaticky
hrazena i v následujících zdaňovacích obdobích i v případě změny výše stanovené daně
z nemovitých věcí.

zaslání údaiůpro placenídaně na e-mail
Poplatníkůms touto zřízenou službou zašle správce daně před splatností prvnísplátky daně každý
rok informaci s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, tj. údaji o výši stanovené

daně, nedoplatku nebo přeplatku, údaji pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícíhoplatbu
prostřednictvím internetového bankovnictví i mobilních platebních aplikací. V případě, že poplatník
opomene uhradit daň včas, zašle správce daně na e-mail následně vyrozuměnío nedoplatku.
Pro zřízeníslužby od roku 2021 poplatník doručívyplněnou ,,Žádost ve věci zasíláníúdaiůpro
placenídaně z nemovitÝch věcíe-mailem" do 15. března 2021 na územnípracoviště, na němž má
e pro placeni Oa*z nemovitých'věcí budou poplatníkovi
automaticky zasílány e-mailem i v následujících zdaňovacích obdobích.
Nově zřizovaná služba je elektronickou náhradou zakaždoročně zasílanésloženky pro placení daně

a není určena právnickým osobám se zřízenou datovou schránkou, kterým správce daně zasílá
podrobnou informaci pro placení daně do datové schránky, ani poplatníkům, kteří platí daň
prostřednictvím SlPO, jimž .je zasílán rozpis plateb SlPO.

úhrada daně v hotovosti

S ohledem na vývoj aktuální epidemiologické situace je preíerována úhrada daně
z nemovitých věcí bezhotovostně převodem z bankovního účtunebo prostřednictvím
složenky podané na poštovním úřadě. O možnosti úhrady daně z nemovitých věcí
v hotovosti na Uzemním pracovišti, je nutno se předem telefonicky lníormovat.

