Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí

Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013
Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitosti
v České republice 14 finančních
úřadů se sídlem v jednotlivých
krajských
městech a v hlavním městě Praze. Správu daně z nemovitosti vykonávajf na ůzemi přísfušoého kraje a hlavnlho města Prahy
(dále jen "pflslušný krat) prostřednictvím svých ůzemnich pracovišť (dále jen .ÚzP"), u nichž jsou uloženy spisy poplatnlků (dále jen
.spravujícl Úzp·). Územn! pracoviště flnančnlcn úřadů jsou zřízena v obclch, y nichž do konce roku 2012 měly sídlo finančnl úřady
zřlzené zákonem Č. 531/1990 Sb., o územnlch finančních orgánech, ve zněnl pozdějších předolsů (dále jen .•původnl FO"). Územní
pracoviště. která se nenacházejl v sídle pfislušného kraje, jsou stanovena Vyhláškou Ministerstva financí Č. 4812012 Sb.
Místně příslu§ným správcem daně z nemovitosti je ten finančnl úfad, v jehož obvodu územnl působnosti se pfedmětné nemovitosti
nacházej i. Daňové povinnosti
k dani z nemovitostí
za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na územl přlslušného
kraje, jsou soustfeděny do jednoho daňového spisu poplatnlka uloženého na jednom spravujlclm ŮzP příslušného finančniho úřadu.
Sloučeni stávajlclch daňových povinnosti do jednoho spisuje k 1. 1.2013 provedeno automaticky z moci úfední, bez nutnosti jakéhokoli
úkonu poplatnlka. Nedochází-Ii tedy oproti zdaňovacimu obdob! 2012 ke změně okolnosti rozhodných pro vyměření daně, není nutný
žádný úkon ze strany poplatnlka. Spravujlcl ŮzP je určeno podle jednotného nlže popsaného algoritmu.
Postup stanoveni

spravujícího

ÚzP poplatníka

daně z nemovitosti

v p/fslušném

krají:

Má-U poplatník místo pobytu I sídlo v pňslušném kraji - spravuj1cím ÚzP je územní pracoviště v místě původního FŮ, v jehož
územnl působnosti se nacházelo sldlo I mlsto pobytu poplatnlka v roce 2012.
B. Nemá-U poplatník místo pobytu I sldlo v příslušném kraji a má zde nemovitosti, které spadaly do obvodu ůzemnl působnosti
jediného původního
FŮ - spravujíclm ÚzP je územní pracoviště v mlstě tohoto původnlho FŮ.
c. Nemá-tl poplatník právnická osoba sídlo v pňstušněm kraji a má zde nemovitosti v obvodu ůzemní působnosti několika
původních
FŮ - spravujícím ŮzP je Určené územní pracoviště v sldle FÚ·).
D. Nemá-tl poplatník fyzická osoba místo pobytu v přislušndm
kraji a má zde nemovitosti
v obvodu ůzemní působnosti
několika původ nich FÚ, vycházl se z územnl pilslušnosti nemovitosti k původním FÚ a spravujlcí ÚzP je určeno takto:
I. je-Ii poplatnlkem pouze daně z pozemků, je spravujlclm ÚzP Určené územnf pracoviště v sídle FŮ,
A.

II. má-li v kraji nemovitosti
v obvodu územni působnosti
vlce původnlch
FŮ v kraji, z toho stavby má v územní působnosti
pouze jediného původního FŮ, spravujlclm ÚzP je územnl pracoviště určené dle obvodu ůzemní působnosti
původního
FŮ spravujlclho
stavby,
III. má-li různé druhy staveb v obvodu územnl působnosti
stavby a následujlclch priorit:
1.

2.

3.

4.

vlce původnlch

FŮ, je spravujlcl

ÚzP dle příslušnosti

podle druhu

H - obytný dům
Má-li jeden či více obytných domů v obvodu územnl působnosti pouze jediného původnlho FÚ, spravující ÚzP je v místě
tohoto původnlho FÚ. Má-Ii vlce obytných domů v územnl působnosti více původních FÚ, spravujíclm ÚzP je Určené
územnl pracoviště v sldle FÚ.
R-byt
Nemá-li žádný obytný dům a má jeden či více bytů v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravujlcl
ÚzP je v mlstě tohoto původnlho FÚ. Nemá-li žádný obytný dům a má více bytů v územnl působnosti více původnlch FÚ,
spravujíclm ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.
J - stavba pro rodinnou rekreaci
Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má jednu či vlce staveb pro rodinnou rekreaci v obvodu územnl působnosti pouze
jediného původního FÚ, spravujlcl ÚzP je v mlstě tohoto původnlho FÚ. Nemá-Ii žádný obytný dům ani byt a má vice
staveb pro rodinnou rekreaci v územnl působnosti vlce původnlch FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územnl pracoviště
v sldle FU.
spisy ostatních poplatníků fyzických osob - spravujlclm ŮzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.

Vznikne-Ii poplatnlkovi
povinnost podat daňové přiznáni k dani z nemovitostí, podává počlnaje rokem 2013 pouze jediné
daňové přiznánl za všechny své nemovitosti nacházejlci se v příslušném kraji na spravujlcl ÚzP. Podává-li poplatnlk přiznání k dani
z nemovitosti za nemovitosti na územl pffslušného kraje poprvé na rok 2013, určí se spravujlcl ÚzP dle výše uvedeného postupu,
vychází se však ze stavu nemovitosti k 1. lednu 2013 a z mlsta pobytu/sldla poplatníka, aktuálnlho v den podán! daňového pfiznánl.
Je-Ii poplatn!k povinen podat daňové přiznání na zdaňovacl obdobl roku 2012 a pfedcházejlcl, podává je vždy na spravujlclm
ÚzP se zohledněnlm obvodů územnl působnosti původních FŮ v kraji, a to samostatným daňovým přiznáním za každý obvod územnl
působnosti původnlho FÚ.
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pro Prahu 6
Praha-východ")
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-) Určené ůzemnl pracovištěv sldle FŮ je ůzemnrpracovištěv sidle kraje, urtené pro správudaně z nemovitostfve vybranym pli"padech.lj.pro zjednod~ni
správydaně u popIatnlkú- právnickýchosob s nemovitostmiv obvodu Uzemnipůsobnostivice pUvocInid'lFÚ v pflsllMém kraji, nebov nictl.fby pod~i
algoritmusnastaveni spravujldho ŮzP pro popIatnlky- fyzické osoby byi neůměmě komplikovany.
"} ÚzP Praha-výc:hod vznikne v mlstě současného pracoviMě f>raha..výc:hod FlOélIlČtllhoúfadu v Brandýsenad L..abem-Staré Baeslavi (Thámova 27, Praha 8).
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