Informa ní leták Ministerstva financí

INFORMACE K ZASÍLÁNÍ DA OVÝCH SLOENEK
PRO PLATBY DAN Z NEMOVITOSTÍ V ROCE 2008
Po ínaje zda ovacím obdobím roku 2008 bude da ová správa vyuívat nový
zp sob zpracování a distribuce da ových sloenek pro platby dan z nemovitostí. Ve
v tin p ípad budou da ové sloenky zpracovávány centráln podle územní
p sobnosti jednotlivých finan ních editelství a rozesílány da ovým subjekt m
hromadn dodavatelskou firmou, tj. nikoli jednotlivými finan ními ú ady.
Má-li poplatník dan z nemovitostí více nemovitostí, které se nacházejí
v p sobnosti r zných správc dan v rámci jednoho finan ního editelství, budou v
zájmu urychlení distribuce do obálek vkládány spole n sloenky za vechny tyto
finan ní ú ady. Jednotlivé sloenky budou opat eny názvem a íslem ú tu místn
p ísluného finan ního ú adu, kterému je p ísluná platba ur ena. Na aloni sloenky
bude i nadále informace pro poplatníka o po tu splátek a výi da ové povinnosti,
p ípadn o výi da ového nedoplatku za p edchozí zda ovací období.
Má-li poplatník dan z nemovitostí nemovitosti u více finan ních ú ad
v p sobnosti r zných finan ních editelství, obdrí obálku se sloenkami za kadé
dot ené finan ní editelství samostatn . Vzhledem k centrálnímu zpracování a
rozesílání sloenek musí být údaje na sloenky za jednotlivé finan ní ú ady p edány
v p edstihu tak, aby sloenky mohly být poplatník m doru eny do 15.5.2008, nebo
první termín splatnosti dan z nemovitostí je do 31.5.2008. Je proto pravd podobné,
e n kte í poplatníci zaplatí da v mezidobí, tj. d íve ne obdrí sloenku. V takovém
p ípad budou údaje na aloni sloenky slouit pouze ke kontrole da ové povinnosti
a k p ípadnému doplacení rozdílu mezi vym enou da ovou povinností a ástkou ji
uhrazenou.
Pro platbu da ové povinnosti u kadého z dot ených finan ních ú ad bude
poplatníkovi dan zaslána jedna sloenka, pokud jeho da ová povinnost u tohoto
finan ního ú adu iní nejvýe 5000,- K , nebo dv sloenky, pokud je tato da ová
povinnost vyí ne 5000,- K a da se tedy platí ve dvou splátkách. Da vyí ne
5000,- K lze vak zaplatit i najednou jedinou sloenkou, a to v termínu první splátky
dan .
Jestlie poplatník podal da ové p iznání po 31.1.2008 a v n m vypo tená da
se lií od da ové povinnosti uvedené na sloence, uhradí da ve výi vypo tené
v da ovém p iznání, p ípadn ve výi, kterou mu správce dan sd lí platebním
vým rem nebo hromadným p edpisným seznamem.
Ve specifických p ípadech, zejména tehdy, jestlie bude výe da ové
povinnosti poplatník m dan
sd lována platebními vým ry
i hromadnými
p edpisnými seznamy, jim budou sloenky i nadále zasílány i jinak distribuovány
(nap . prost ednictvím obcí) jednotlivými finan ními ú ady. Tuto monost zvolí
jednotlivé finan ní ú ady v závislosti na konkrétních podmínkách v daných lokalitách
v zájmu v asného a efektivního doru ení sloenek poplatník m.
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