Informačníleták pro poplatníky daně z nemovitostÍ

organizacesprávydaněz nemovitostí
od 1.|edna2013
od 1' ledna 20.t3 spravuje daň z nemovitosti v Českérepublice 14 finančnich úřadůse sídlem v jednot|ivých krajských
kraje a h|avníhoměsta Prahy
. městech a v h|avním městě Praze' Správu daně z nemovitostÍvykonávajína územípřís|ušného
(dále jen ,,příslušný.
(dále jen
kraj.,)prostřednictvím
srnýchúzemníchpracovišť
(dá|ejeÁ
u nichŽjsou u|oŽenýspisy poplatníků
"ÚzP,.),
ÚzP"). Územní pracovištěfinančníchúřadůjsou zíízenav obcich, v nichŽ do konce roku 2012 mě|ýsíd|ofinančhíúřáoy
,,spravující
zřizenézákonem č.531/1990Sb., o územnÍch
finančních
orgánech, ve znění pozdějšíchpředpisů(dále jen,,původní
FÚ"). Územní
pracoviště,která se nenacházejív síd|epřís|ušného
kraje,jsou stanovenaVyh|áškouMinisterstvafinancíč.48l2o12 sb.
Místně přís|ušnýmsprávcem daně z nemovitostíje ten finanční
úřad,v jehoŽobvodu územnípůsobnostise předmětnénemovitosti
nacházejí.Daňové povinnosti k dani z nemovitosti za vŠechnynemovitostipop|atníka,
kterése nacházejína územípřís|ušného
kraje'jsou soustředěnydo jednoho daňovéhospisu pop|atníka
uloŽenéhona jednom spravujícím
ÚzP přís|uŠného
finančního
úřadu.
,|
S|oučení
stávajících
daňouýchpovinnostído jednohospisuje k . 1. 2013 provedenoautomatickyz moci úřední,
bez nutnostijakéhoko|i
úkonupop|atníka.
Nedochází-litedy oprotizd.aňovacímu
obdobi2012 ke změně oko|nostírozhodnýchpro vyměřenídaně, nenínutný
Žádný úkonze strany pop|atníka.
SpravujícíÚzP je urěeno pod|ejednotnéhoníŽepopsanéhoa|goritmu.
Postup stanoveni spravujícího ÚzP poptatníka daně z nemovitostí v přístušnémknji:
A. Má.|i pop|atníkmísto pobytu / síd|ov příslušnémkraji - spravujícím
ÚzP je územnípracovištěv místěpůvodního
FÚ, v jehoŽ
územnípůsobnostise nacháze|osíd|o/ místopobytupop|atníka
v roce 2012,
B. NemáJi poplatník místQnobýu / sidlo v přís|ušnémkraji a má zde nemovitosti, kteréspada|y do obvodu územnípůsobnosti
jediného původníhoFU - spravujícím
UzP je územnípracoviŠtě
v místětohotopůvodního
FU.
c. NemáJi pop|atníkprávnická osoba síd|ov přís|ušnémkraji a má zde nemovitosti v obvodu územnípůsobnosti něko|ika
původnich FÚ - spravujícím
ÚzP je UrčenéúzemnípracovištěV síd|eFÚ-)'
D. NemáJi pop|atníkýzická osoba misto pobytu v přis|ušnémkraji a má zde nemovitosti v obvodu územnípůsobnosti
něko|ika původníchFU, vycházíse z územnípříslušnosti
nemovitostík původnímFÚ a spravujícíÚzP je určenotakto:
|. je-li pop|atníkempouze daně z pozemků,je spravujícím
ÚzP Určenéúzemnípracoviště v sidb FÚ,
||. máJi v krajinemovitosti v obvodu územnípůsobnosti více původnich FÚ v kraji,z toho stavby má v územnípúsobnosti
pouze jediného původníhoFU, spravujícím
UzP je územnípracovištěurčené
d|e obvodu územnípůsobnosti původniho
FU spravujícíhostavby,
lt|. má.|i různédruhy staveb v obvodu územnípŮsobnostivíce původnich FÚ, je spravujícíÚzP d|e přís|ušnosti
pod|e druhu
priorit:
stavby a násIedujících
.|. H-obytnýdům
MáJi jeden čivíceobytnýchdomův obvodu územnípůsobnostipouze jedinéhopůvodního
FÚ' spravující
ÚzP je v místě
tohoto původníhoFÚ. Má-li,víceobýných domův územnípůsobnostivíce původníchFÚ, spravujícimÚzP je Určené
Územnípracovištěv síd|eFU.
2. R-byt
Nemá-|iŽádnýobytnýdŮm a má jeden čivícebýů v obvodu územnípůsobnostipouze jedinéhopůvodního
FÚ, spravující
ÚzP je v místětohotopůvodního
FÚ. NemáJi žádnýobytnýdůma má vícebytův územnípůsobnostivícepůvodních
FÚ,
spravujícÍm
ÚzP je Určenéúzemnípracovištěv sídb FÚ.
3. J - stavba pro rodinnou rekreaci
Nemá-li Žádný obytnýdůmani byt a má jednu čivíce staveb pro rodinnourekreaciV obvodu územnípŮsobnostipouze
jedinéhopůvodníhoFÚ, spravujicíÚzP je v místětohoto pŮvodníhoFÚ. Nemá-|iŽádný obytnýdůmani bý a má více
staveb pro rodinnou rekreaci V územnípůsobnostivíce původníchFÚ, spravujícímÚzP je Určenéúzemnípracoviště
v síd|eFU.
4. spisy ostatních poplatnikůfyzických osob - spravujícím
ÚzP je Určenéúzemnípracoviště v sídle FÚ.
povinnostpodat daňovépřiznáník dani z nemovitostÍ,
Vznikne-|ipop|atníkovi
podává počínajerokem 20í3 pouzejediné
daňovépřiznáníza všechnysvé nemovitostinacházejÍcí
se v přÍslušném
krajina spravujícíÚzP. Podává-li poplatníkpřiznáník dani
z nemovitostíza nemovitostina územípřís|ušného
kraje poprvéna rok 20'|3, určíse spravujícíÚzP d|e rrrýše
uvedenéhopostupu,
vycházi se všakze stavu nemovitostík 1. |ednu2013 a z místapobytu/síd|a
poplatníka,aktuá|níhov den podánídaňovéhopřiznání'
. Je-li pop|atníkpovinen podat daňovépřiznánína zdaňovacíobdobíroku 20í2 a předcházqici, podává je vŽdy na spravujícím
ÚzP se zohledněnímobvodůúzemnipůsobnostipůvodních
FÚ v kra1i,a to samostatnýmdaňovýmpřiznánímza kaŽdýobvod územní
působnostipůvodního
FÚ.
Přeh|ed Určených územníchpracovišťv síd|echfinančníchúřadů
platípro případy pod bodem C. a bodem D. l., případně D. t||.,výše uvedeného Postupu stanovení spravujícíhoÚzP
Finančníúřad:
Určená územnípracovištěv sídle finančníhoúřadu:
Finančníúřadpro h|avníměsto Prahu
Územní pracovištěpro Prahu 6
Finančníúřadpro Středočeskýkraj
Územní pracovištěPraha-rnýchod*-)
Finančníúřadpro Jihočeskýkraj
Územní pracovištěv ČeskýchBudějovicích
Finančníúřadpro Plzeňský kraj
Uzemní pracovištěP|zeň-sever
Finančníúřad pro Kar|ovarskýkraj
Uzemní pracovištěv Kar|ouýchVarech
FinančnÍ
úřadpro Ustecký kraj
UzemnÍpracovištěv Ustínad Labem
Finančníúřadpro Libereckýkraj
Uzemnípracovištěv Liberci
FinančníÚřad pro Krá|ovéhradeckýkraj
Územní pracovištěv Hradci Krá|ové
Finančníúřadpro Pardubickýkraj
Uzemníoracovištěv Pardubicích
Finančníúřadpro Kraj Vysočina
Územní pracovištěv Jih|avě
Finančníúřadpro Jihomoravskýkraj
Územní pracovištěBrno-venkov
Finančníúřadpro o|omouckýkraj
Územní pracovištěv o|omouci
Finančniúřadpro Moravskos|ezskýkraj
Územní oracovištěostrava |.
Finančníúřadpro Zlínskýkraj
Územní pracovištěve Z|íně
.) Uróenéúzemnípracovištěv síd|eFÚ je územnípracovištěV síd|ekraje,urěenépro správu daně z nemovitostíve vybranýchpřipadech, pro zjednodušení
ti.
- právnickýchosob s nemovitostmiv obvodu územnípůsobnostiVícepůVodních
spráVydaně u pop|atníků
FÚ v přís|uŠném
kraji'nebo v nichžby podrobnější
_
pop|atníky
pro
nastaveníspravujícího
algoritÍnus
UzP
ýické osoby bý neúměměkomplikovaný.
--) ÚzP Praha-uýchodrrzniknev místěsoučasného
pramvištěPraha-východFinančního
úřaduv Brand]ýsenad Labem.staréBo|es|aviC[hámova27, Praha 8).
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Schémapostupu stanoveníspravujícího Úzp poptatníka daně z nemovitostí v pÍístušnénkraji
ÚzP v místěprjvodnthoFÚ,
vjehož obvodu zemni
prisobnosti bylo v roce 2012
misto pobytu fyz. osoby
Má v kraji nemovitosti, které
byly v roce 2012 v obvodu
zemní p sobnosti |ediného

Má v kraji nemovitosti, které
byly v roce 2012 v obvodu
zemni prisobnosti více
p vodních FU v kraJi' z toho

Má v kraji stavby' které by|y
v roce 2O12 v obvodu

Má v kraji pouze pozemky'
které by|y v toce 2o12 v
obvodu tizemní pgsobnosti
více p vodních FU v kraji

ÚzP v místě privodniho FÚ,
v jehož obvodu prisobnosti
byfy stavby v roce 2012
PŤedmětdaně H - obytnf d m
by| v roce 20í2 v obvodu
tizem ní pťrsobnost i99[1i!fu

ÚzP v místě ptivodního FU' v jehoŽ
obvodu rizemní prisobnosti by|
pŤedmětdaně H - obytnf d m

Pňedmět daně H nemá, pÍedmět
daně R - byt by| do 31.12.2o12 v
obvodu rizemníp sobnosti
privodníhoFÚ v kraji

vjehož obvodu zemní p sobnosti
by| pňedmět daně R - byt
v roce 2012

PÍedmět daně H ani R nemá,
pŤedmětdaně J . stavba pro
rodinnou rekreaci byrl
v roce2o12 v obvodu tizemní
prisobnosti ie'diného

ÚzP v místě privodního FÚ,
vjehoŽ obvodu zemní p sobnosti
by| piedmět daně J - stavba pro
rodinnou rekreaci v roce2O12
UrčenéÚzP v místě síd|afinančního
riňadu,vznik|éhov kraji podte zákona
č. 45612011Sb., o Finanční správě

čn

ÚzP v místě privodního FÚ, v jehoŽ obvodu rizemní
prisobnosti by|o síd|o práv. osoby v roce 2012
Má v kraji nemovitosti' které
byt|yv roce 20í2 v obvodu
zemní p sobnosti iediného
privodního FU v kraji
Má v kraji nemovitosti, které
by|y v roce 20í2 v obvodu

ÚzP v místě privodního FÚ, v jehož obvodu
prisobnosti byly v roce 2012 nemovitosti

zemní

UrčenéÚzP v místě síd|afinančniho Íadu'
vznik|éhov kraji podle zákona č.456/20íí sb.'
o Finanění správě CR

