
Finanční úřad pro Otomoucký kraj
Lazecká 545/22
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Čj.' 897365/L3/3Loo-144oo -8o3L22

VEŘEJNÁ VYHLÁŠK

0lomouc
dne

Etektronicky podepsáno
19. 04. 2013

Ing. Prudký Pavet
ředÍtel finančníhoA ú řadu

Shora uvedený správce daně pod1e ustanovení S 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 26.04.2013 do dne 27.05.2013

pracovištích Finančního úřadu pro 01omoucký krajje na všech územních

ve dnech

zpřístupněn k

hromadný předpisný seznam čj.

pondětí od 8.00 do 17.00 hodin
úterý od do hodin
st ředa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od do hodin
pátek od do hodin

nah1éd n ut í

87 79L9 / L3l3 100 - 14400 - 803L22,

jínŽ se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovÍtosti
nacházející se v obvodu Úzenní působnosti shora uvedeného správce daně

DAN Z NEMOVITOSTI NA ROK 2013.

Seznam všech územních pracovíšť finančních úřadů je uveden v příloze
č. 1 pokynu Generátního finančního ředitelství č. GFŘ-D-12, o finančních
úřadech, jej ich územních pracovištích a o umístění spÍsu nebo jeho
přís1ušné části, zveřejněném Ve Finančním zpravodaji č. 8/20L2 a na
internetových stránkách Fínanční správy http//cds'mfcr.cz

L.S. Ing. Pavet Prudký
ředitel finančního úřadu

Vyvěšeno dne 24 .4 .201-3

Sejmuto dne 9.5.20L3



Í-

lnformační leták pro poplatníky daně z neÍnovitostí
l'llv""xv

lnformace k zasílání sloŽenek
pro platby dan ě z nemovitostÍ od roku 2013

'SloŽenky 
pr.o placenídaně z nemovitostíjsou ve vgtsi1ý případů zpracovávány centrálně_a rozesílány

o"oió|., "iiuí"ř'í*i'';*;ňlHouu"iál.r.oů 
firmou. Zasílána je standardní sloŽenka typu A, podléhající

poštovnímu.poplatkuňď-oi;ňa;.*ix"éJ*teposty'.':,'
od 1 . ledna 2013 spravuj e dai'ňznemovitostí_v České'republice 1l

kraiských městech a,Ý'ňrxňi; 
'"eute 

Ér"ru' správu daně z;re1'ovitostívilko1ávaji na území příslušného

kraje a hlavního *e.,"''l"nv ij;Ě ň "priJ'š'iý r.1á1';; prostreonictvím svícrr iz11ních 
pracovitj' 1^ii9!z

;;il#;;; s|i.ýópr'i;klj]+il iu'ulir"lne iňcnirá správa.daně z nemovitostí, 
jneboť od 1. 1 - 2a13 je

',i;'{;"Y#;l řJJř#;j;;J" i"j"ě rá;i*ř;; us"'ňnv nLmovitosti poplatníka n" 
::T, 

nr1]uinitro trale,

Má-li poplainík daně z nemovitostí více nemovitostí,"kter3,se naiház€]í v obvodech místní působnosti

dvou nebo více finanóních úřadů, tj. na územívíce krajů nebo na územi hl yŤ:y Prahy a jednoho nebo

""" 
*'"ňli';" c"'"uárlt ukraaani =polečně 

sloŽenky,:: ".'""n:u'u'" :":::"' 
o'i1'

' Pro platbu daně z nemovitostí u kaŽdého z dotčených Ťinančních úřadŮ je poplatníkovi daně zasílána

;"o""""íoznň*" piř;a i-il;;; u 1grroto 
ňnailnrr'o,iruou čini nejvýge áooo Kč, nebo dvě složenky,

pokud je tato daň vyšši než 5 000 xe a puii se t.Jv "uo'.u splátxícn. Daň vyšší neŽ5 000 Kč lze však

;;;l;;ťiň;;;;' ;eainou sloŽenkou, ajto v termínu první splátky daně.

Jednotlivé sloŽenky jsou opatřeny názvem a čislem úětu mistně příslušné|r1,finančního úřadu

t,i' i*'ř^"*j1ililiJ;;lJiJ;;"ou n",i*tnl působnos-ti s.e nemovjtoit nacházi), kterému je příslušná

;i"iň;;il;;' úp"-;;ůil; 
'; 

eisla rietri finaněních úřadů, vzniklýclr od í. 1.2013, se liší od ěisel

úětů původni"n rinuniii"l'láaí, ;-i"lujicich v 1.20J2.Tuto skutečnost musi poplatník zohlednit,

;;;-ř ;;;;.;hot'ovostně, n apř. trvalým platebn ím při kazem.

, Na atonži sloŽenkyjsou'uvedeny tyto důleŽité údaje:

ocelková\rýšedaněznemovitostínarok2013;]
r výše a termÍny splatnosti splátek,

' ' . spravuiící územní pracoviště finaněniho úřadu, kde má poplatnik uložen daňový spis k dani

;il#"iloJi ; jeňoŽ prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem. : ' ,

Z důvodu probihajících organizačnich změn Finančni správy' ČT :-:l-iťonŽi složenky uveden

","i 
a"rřv;#;;t' i;;pl"t"iř"' ii. případný přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitosti.

, 
V zájmu zajištění moŽnosti plynulého placenídaně v pokladnách finančnich úřadů jsou sloŽenky rozesílány

," *r"á'i'o"xía-rá' "" 
*i"t"i pí'"o":d| finančních Úřadů. Proto je 

!:'j:|-13"-:1i|: j:* že v jednotlivých

lokalitách neobdrŽí u5ř;;ilďnil;i.ň'";ky ;'i*l9: ale budóu postupně rozesílány tak, aby poslední

.znich.poplatníciobdrŽelinejpozději.do25.května20í.3..
JestliŽe poplatník podá daňove přiznání po 31. lednu zdaňovaciho období a v něm vypočtená 

{a1t 
se

liší od částky daně J"d*;;;-;ň'é*;, úňaoi daň ve výši vypočtene: *:::Í:'r::Ti j:r*"::
u7ši' kterou mu správce daně sdělí platebnim výměrem nebo hromadným předpisným seznamem' Pokud

Illi"li,]l}Hřl;l:".;#"řff;" *{4';,áiiři:l.:Fi";í* J;';nr*y, pnlzijástoŽenku pro kontrolu

jiŽ'uhrazene částky daně a k doplaceni případného rozdílu.

, Ve specifických případech mohou být sloŽenky i nadále zasílány čijinak distribuovány (např. prostřednictvím
,obcí)jednotlivýmiti.'á"-rnř*i;ř"dy.'fjto *";nJ*t''oňou ieonotiivátinanční Úřady zvolit podle konkrótních

ffil"ř;''l";;Jil"r;]"ňil;";i*" "ru"íJňb 
a efettivního doručeníslozenek poplatníkŮm 

. . Ý' _^

, DůleŽité upozornění: Adresa Po Boxu, uvedená v levém horním rohu obálky se složenkami, je určena

pouze pro vřacenl í.o"*eit"íný"t 
"loi"nek'Českou 

poštou, niko!i pro. zasilání jiné korespondence

finančnirn organ,i*.-óú#;; kíeý vyměřuje daň, je vŽdy místně příslušný finanční úřad' Vešk91é dotazy,

ffinj,;:'o6;;il',lpoJ''ňioto zasite1te ú:av nu adrešu územniho pracoviště míslně příslušnáho finančního

úřadu, uvedeného na sloŽence.

25 MF-lnÍ 10'Vzor č.6


